Kraków, dnia 19.11.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy: 51/ZP/ZP/2020
Dotyczy: złożenia oferty.
Na podstawie art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi do niniejszego zamówienia nie stosuje się prawa zamówień publicznych
Środki finansowe na realizację zamówienia są zabezpieczone zgodnie z umową o partnerstwie
w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” zawartą pomiędzy
Województwem Małopolskim, a Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza
w Krakowie.
W związku z potrzebą udzielenia zamówienia Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela
Narutowicza w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
Termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Szczegółowe
postanowienia zawiera załącznik nr 3 – Wzór umowy.
Zakup i dostawa asortymentu niezbędnego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
Covid -19: Kombinezony, osłony na buty, ubrania chirurgiczne.
Do oferty należy dołączyć:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy załącznik nr 1
(specyfikację asortymentowo-cenową)
Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy formularz ofertowy
stanowiący załącznik nr 2.
Podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy wzór umowy (który stanowi
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Materiały firmowe (np. foldery, katalogi, ulotki, instrukcje używania) – mające potwierdzać
spełnienie przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez
Zamawiającego. Materiały firmowe dotyczące opisu przedmiotu zamówienia muszą być
w języku polskim, opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, nr pakietu, nr
pozycji której dotyczy.
Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną ze strony
Wykonawcy Formularz załącznik nr 4 – obowiązek informacyjny dotyczący RODO.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Zadanie

Nazwa kryterium - waga [%]

Pakiet 1 – 3

Cena - 100

Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Zadanie

Pakiet 1 – 3

Wzór
1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich
ocenianych ofert
- Cof - cena podana w ocenianej ofercie

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Oferty należy przesyłać na adres: zamowienia@narutowicz.krakow.pl lub składać w sekretariacie
Dyrektora Szpitala do dnia 25.11.2020 r. roku, do godziny 15.00.
Osoba do kontaktów ze strony Szpitala:
Beata Żbik, Łukasz Grüner, e-mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl tel. 12 257-82-29,
12 257-82-91, 12 257-82-92,.
Otrzymują:
1x Adresat + załączniki
1x a/a
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