Włocławek, dnia 31.10.2017 r.
Sygnatura DZP/79 /2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na realizację dostawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 20.000 zł netto.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego/oprogramowania w
asortymencie :
1) Komputer stacjonarny – 1 szt.,
2) Monitor LCD – 1 szt.,
3) Urządzenia wielofunkcyjne - szt .1
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we
Włocławku ul. Wieniecka 49, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 do zaproszenia.
Uwagi:
Przedmiot zamówienia obejmuje jedno zadanie. Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych oraz wariantowych. Dokładny opis
przedmiotu umowy określony jest w formularzu ofertowym oraz w projekcie umowy.
Termin realizacji zamówienia: 3 dni od podpisania umowy
Umowa zostanie podpisana w ciągu 1 dnia od dnia ogłoszenia lub przekazania informacji wykonawcy przez
Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć wg wzoru określonego w Formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do Zaproszenia
do Składania Ofert.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie czytelnej, przez osobę/y uprawnione do składania
oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
3. Można złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
5. Oferta musi być złożona w terminie podanym w Zaproszeniu do Składania Ofert.
6. Wynagrodzenie należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Nie dopuszcza się
podawania wynagrodzenia w walutach obcych.
7. Wynagrodzenie podane w ofercie powinno obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem
ewentualnych upustów, rabatów i promocji.
8. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
9. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile to nie wynika z
dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do
dokumentów rejestracyjnych.
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być dostarczona w zamkniętym, opieczętowanym i nieprzezroczystym opakowaniu
na adres Zamawiającego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek
Sekretariat Dyrektora
Oferta na dostawę sprzętu komputerowego
Znak postępowania: DZP/79/2017
2. Termin składania upływa dnia 3.11.2017r. (piątek) o godz. 10:00.
3. Dla ustalenia zachowania terminu złożenia oferty brana będzie pod uwagę data wpływu oferty.

Kryterium wyboru oferty:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium:
najniższe wynagrodzenie - 100 %
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą wartością brutto wynagrodzenia.
Zasady prowadzenia postępowania konkurencyjnego
1. UWAGA: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, za pomocą poczty mailowej na adres
jrogiewicz@szpital.wloclawek.pl o wyjaśnienie treści Zaproszenia do Składania Ofert w terminie do
2.11.2017 r. do godz. 10:00
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż 2.11.2017 do godziny 15.00.
W sytuacjach uzasadnionych Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
3. Wykonawcy, którzy w określonym terminie nie złożyli wszystkich wymaganych w Zaproszeniu do
Składania Ofert oświadczeń lub dokumentów, w tym pełnomocnictw albo złożyli wadliwe zostają wezwani
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta ta byłaby odrzucona lub
postępowanie podlegałoby unieważnieniu.
4. Zamawiający może dokonywać w ofertach poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
5. Zamawiający odrzuci ofertę w szczególności jeżeli:
a)
jest niezgodna z Regulaminem Zamówień Publicznych,
b)
jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do Składania Ofert,
c)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d)
wykonawca nie zgodził się w określonym terminie na poprawienie oczywistej omyłki,
e)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Informacje związane z wyborem Wykonawcy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o tym fakcie
drogą elektroniczną.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Jarosław Rogiewicz
tel. 54 412 94 35
tel. 571 293 141
fax. 54 412 92 96
email jrogiewicz@szpital.wloclawek.pl
Oferta powinna zawierać: wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia do
Składania Ofert.
UWAGA!
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin

składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie . W
związku z unieważnieniem postępowania Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w tym także nie jest uprawniony do
żądania zawarcia umowy.
Wykaz załączników do niniejszego zaproszenia:
1. załącznik nr 1: Formularz Ofertowy;
2. załącznik nr 2: Projekt umowy.
3. Załącznik nr 3: Specyfikacja techniczna

Jarosław Rogiewicz
.............................................................
(podpis pracownika prowadzącego)

