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Katowice, 12.10.2020r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

„Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103, (dalej: 

Zamawiający) 

zaprasza do składania ofert 

w konkursie na zakup materiałów jednorazowych szczegółowo określonych w załączniku do niniejszego 

zaproszenia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów jednorazowych szczegółowo określonych w 

załączniku nr 1 (dalej: Produkty) przez okres 12 miesięcy. 

2. Zaproszenie do składania ofert prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. 

3. Termin obowiązywania umowy 12 miesięcy od daty jej zawarcia. 

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) Wykonawca na własne ryzyko i koszt własny zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia 

do siedziby Zamawiającego lub zgodnie z jego wskazaniem do siedziby zakładów leczniczych 

prowadzonych przez Zamawiającego pod nazwą: Drawskie Centrum Specjalistyczne z siedzibą w 

Drawsku Pomorskim, Szpital Polski Sztum  z siedzibą w Sztumie; 

b) Zamawiający wymaga zawarcia umowy na zakup  przedmiotu zamówienia o którym mowa w pkt. 

1 powyżej na okres 12 miesięcy. 

c) Zamawiający wymaga terminu realizacji składanych przez Zamawiającego zamówień na dostawę 

przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty złożenia 

zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 

przekraczającym 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia po uprzednim uzgodnieniu terminu 

jego realizacji z  Zamawiającym.  

d) Zamawiający wymaga dopuszczenia realizacji dostaw częściowych przedmiotu zamówienia w 

ilościach i asortymencie w zależności od potrzeb Zamawiającego każdorazowo określonych w 

składanym zamówieniu. 

e) Zamawiający wymaga gwarancji, iż oferowane przez niego Produkty dopuszczone są do obrotu 

zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami, są wpisane do 
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Rejestru Produktów Leczniczych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Farmaceutyczne, 

dostarczane będą w oryginalnych opakowań z nazwą lub logo producenta, oznaczonych znakiem 

CE, datą ważności, numerem serii oraz innymi danymi umożliwiającymi identyfikację leku a także 

zawierającymi  ulotkę informacyjną w języku polskim.  

f) Zamawiający wymaga dostarczania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, którego termin 

ważności wynosi co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania 

przedmiotu zamówienia z krótszym terminem ważności po uprzednim uzgodnieniu tego terminu z  

Zamawiającym. 

5. Kryteria wyboru oferty oraz wybór najkorzystniejszej oferty: 

a) Cena każdego z przedmiotów zamówienia musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od 

wchodzących w jej skład elementów; 

b) Ceny podane w ofercie będą obowiązywać przez okres 12 miesięcy, natomiast w przypadku leków 

zmiany stawek cen mogą wystąpić jedynie gdy przedmiot zamówienia podlega reglamentacji 

cenowej po wcześniejszym poinformowaniu pisemnym Zamawiającego. W cenie należy 

uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem. Tak więc przy ocenie ofert 

będzie brana tylko i wyłącznie cena brutto, która musi być wyrażona liczbowo i słownie oraz 

określona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca powinien w cenie brutto 

ująć także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę dla prawidłowego i pełnego 

wykonania zamówienia. 

c) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający posługiwał się będzie 

następującymi kryteriami:  

 Cena    90 %    

 Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia    10 % .  

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji złożonych ofert. 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

a) Oferta powinna zawierać nazwę, adres, pieczątkę i podpis Wykonawcy, wartość przedmiotu 

zamówienia wraz z załącznikami tj. 

formularzem  cenowym,   wypełnionym  według   wzoru  określonego w  załączniku do 

zaproszenia, aktualnym (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu 
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składania ofert) odpisem albo informacją odpowiadającą aktualnemu odpisowi z właściwego 

rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, parafowanym wzorem 

umowy. 

b) Ofertę sporządzoną w języku polskim należy złożyć drogą elektroniczną do dnia 23/10/2020 r. do 

godz. 15:00 na adres : pzdrada@szpitale-polskie.pl   lub   biuro@szpitale-polskie.pl 

Szpitale Polskie S.A. 

Ul. Ligocka 103 

40-568 Katowice 

Adres e-mail: pzdrada@szpitale-polskie.pl   lub   biuro@szpitale-polskie.pl 

Tel. (32) 208 89 90 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków niniejszego postępowania w 

jego trakcie, a także prawo do jego odwołania bez podawania przyczyny oraz prawo do zamknięcia 

postępowania bez dokonywania wyboru oferty. W każdym przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnień opisanych w ust. 1.  

nie będzie przysługiwało Oferentom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności 

roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 

 

Załączniki: 

1. Formularz cenowy zawierający wykaz materiałów jednorazowych. 

2. Wzór umowy 
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