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Warszawa, 13. 03. 2020r.  
ZP/ 16  /2020 
 

Zaproszenie do złożenia oferty 
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm./ 
oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych w SCOL Sp. z o.o. 

 

I. Zamawiający:   

Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze Sp.  z o.o., ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. 
 
II. Przedmiot postępowania: 
Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych i artykułów gospodarczych do Stołecznego 
Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 
 
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy; 
Przewidywany termin realizacji: od dnia 01.04.2020r. –  do dnia 31.03.2021 r. lub od wyczerpania 
wolumenu wartościowego na poszczególne części zamówienia. Dostawa sukcesywna. 
 
IV. Proponowana kwota należności za przedmiot zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą. 
 
V. Kryteria oceny ofert: 100 % cena. 
 
VI. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych i artykułów gospodarczych do 
Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zał. nr 2 do Zaproszenia – Załącznik 
asortymentowo- cenowy. 
3. Szczegółowe warunki realizacji zawiera załącznik nr 3 do Zaproszenia – Wzór umowy.  
 

VII. Opis sposobu wskazania ceny 

1. Na załączonym Formularzu asortymentowo- cenowym - Załącznik nr 2 do zaproszenia, 
stanowiącym integralną część oferty, Wykonawcy przedstawią ceny jednostkowe 
netto/VAT/brutto za dostawę przedmiotu zamówienia i przeniosą sumę cen jednostkowych – cenę 
ofertową netto/VAT/brutto do odpowiedniej pozycji - pkt. 1 do Formularza ofertowego (Zał. nr 1 
do zaproszenia). 

2. Wartości cenowe w Formularzu asortymentowo- cenowym wykonawcy podadzą w złotych 
polskich – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ceny ofertowe powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 

 

VIII. Wymagane dokumenty 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga od Wykonawców złożenia następujących 
dokumentów: 
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1). Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia, 

2). Formularz asortymentowo- cenowy – Załącznik nr 2 do Zaproszenia, 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru /lub:  aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji 
działalności gospodarczej. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów na poświadczenie 
należytej jakości dostarczanych produktów, zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
dopuszczenia do obrotu i używania na terenie Polski.  

Wykonawca przedstawi niniejsze dokumenty na pierwsze żądanie Zamawiającego 

 

IX. Osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1. W kwestiach proceduralnych – Edyta Bartosińska – specjalista w Dziale Zamówień Publicznych 
i Inwestycji – tel.: 22 811 06 88 wew. 271, e-mail: e.bartosinska@scol.warszawa.pl  

2. W kwestiach merytorycznych – Halina Górka - tel. 22/811 06 88 wew. 305  – 
h.gorka@scol.warszawa.pl lub Ewa Siepko e.siepko@scol.warszawa.pl  

3. Pytania w postępowaniu ZP/16/2020 należy przesyłać mailowo na adres: 
przetargi@scol.warszawa.pl pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 
X. Adresy placówek, do których ma być wykonywana sukcesywna dostawa: 
- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie,  
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Olchy 8 w Warszawie. 
 
XI. Miejsce i termin składania ofert: 
1. Oferty należy złożyć do dnia 23.03.2020r. do godziny 10.00 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-  
Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4  w Warszawie (Pokój nr 4- Dział Zamówień Publicznych) w zamkniętej 
kopercie oznaczonej danymi Oferenta oraz opisanej w następujący sposób:  

,,Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o. 
Oferta na zamówienie: Dostawa środków czystości do  Stołecznego Centrum Opiekuńczo- 

Leczniczego Sp. z o.o. – nie otwierać do dnia: 23. 03. 2020r. do godz. 10.30  
- znak sprawy: ZP/ 16/ 2020 

lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@scol.warszawa.pl  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2020r. o godz. 10.30 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- 
Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie (Dział Zamówień Publicznych). 

XII Informacje o podejmowanych czynnościach po terminie składania ofert: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w postępowaniu  na adresy e-mail podane w Formularzach ofertowych oraz zamieści 
informację na stronie internetowej Zamawiającego www.scol.warszawa.pl w zakładce przetargi - 
,,Zamówienia do 30 tys. euro” o: Wykonawcach, którzy złożyli oferty i zaoferowanych cenach oraz 
Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 
Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo 
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zamówień publicznych. 
 
 
XIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania 
na dowolnym etapie  oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (z oświadczeniami) 

2. Formularz asortymentowo- cenowy. 

3. Wzór umowy. 

4. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 
 

 
Zarząd SCOL Sp. z o.o. 

 
                                                                        [podpisy na oryginale] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Edyta Bartosińska 


