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ZP/46/2018                                                                                       Warszawa, dnia 18 czerwca 2018 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r.  poz. 1579 ze zm.) 

1.  Zamawiający:   

Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze Sp. z o.o., ul. Mehoffera 72/74;  03-131 Warszawa 
 

2. Przedmiot postępowania: 

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - Cewnik zewnętrzny 

jednoczęściowy elastyczny, hypoalergiczny, przezroczysty silikonowy UltraFlex  

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

Termin 12 miesięcy licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy/zlecenia. 
 

4. Kryteria oceny ofert:  100 % cena. 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia:  

1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport oraz wniesienie w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia, który opisany został w formularzu asortymentowo- 

cenowym.  

2) Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety 

(oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim. 

3) W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilościowej dostarczonego 

sprzętu, po cenach jednostkowych nie wyższych niż podane w formularzu asortymentowo- 

cenowym.  

4) Zamawiający zastrzega, iż dostawy asortymentu mają odbywać się 1 raz w miesiącu w godzinach: 

9.00 – 13.00 do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74  

w Warszawie, po przesłaniu pisemnego zapotrzebowania. 

 

6. Pytania do Zamawiającego 

W zakresie przedmiotu zamówienia – Agnieszka Adamska a.adamska@scol.warszawa.pl  tel. (22) 811 

06 88 wew. 191 

W zakresie procedury i złożenia oferty- Przemysław Rotuski przetargi@scol.warszawa.pl tel. (22) 811 

06 88 wew. 271 
 

7. Gwarancja na przedmiot zamówienia 
 

1) Termin ważności dostarczonych wyrobów musi posiadać minimum 6 miesięczną datę 

przydatności do użycia licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. 

2) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wyroby będą wysokiej jakości oraz, że są dopuszczone 

do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

8. Miejsce i termin składania ofert: 
 

 Oferty należy złożyć do dnia 28 czerwca 2018 r. do godziny 10:30 w Sekretariacie Zarządu przy  
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 ul. Szubińskiej 4, 01-958 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

przetargi@scol.warszawa.pl  

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9. Opis sposobu wskazania ceny 

1) Na załączonym formularzu ofertowym Załącznik nr 1, należy przedstawić cenę ofertową 

netto/VAT/brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia na podstawie własnej 

kalkulacji.  

2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  

4)  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

10. Informacje o formalnościach  

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże informacje 

wykonawcom,  którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie 

internetowej Zamawiającego www.scol@warszawa.pl/przetargi  

2) Zamawiający zawrze umowę/zlecenie 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 postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 

organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 

11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do: 

-  odwołania postępowania, 

-  do przesunięcia terminu składania ofert, 

-  negocjacji ostatecznej ceny ofertowej z wybranym wykonawcą 
 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz ofertowy. 
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