
 

 

 

ZDT.2223.1.2019         Olsztyn, dnia 21.01.2019 r.   
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
 
I.  Przedmiot zamówienia :  
1. Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż regałów przesuwnych do pomieszczenia 

archiwum medycznego znajdującego się w piwnicy bryły B szpitala przy ulicy 

Jagiellońskiej 78 w Olsztynie.  

2. Regały 4 półkowe plus pólka zamykająca; Max wysokość regałów: 1850 mm;  rozstaw 

(światło) pólek - ok. 425 mm, głębokość półki -  450 mm; Długość półek - dostosowana 

do wielkości pomieszczenia i wymaganych obciążeń. Załączona koncepcja (załącznik 

nr 3)  zawiera długości 1000 mm i 750 mm. Nośność pólek - min. 40 kg. Tory 

nawierzchniowe mocowane na  wykładzinie PCV. Elementy dodatkowe: zamek w 

korbie, kolor (szary, beż);  

3. Szczegółowy zakres warunków i wzajemnych zobowiązań zawiera projekt umowy 

stanowiący załącznik nr 2. 

 

II. Zamawiający:  

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy I Chorób Płuc   

ul. Jagiellońska 78 

10-357  Olsztyn  

Strona: www.pulmonologia.olsztyn.pl  

E-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl  

Godziny urzędowania: 7.25 – 15.00  

Telefon  89/53-29-01, fax 89/ 532 29 76 

 
III. Warunki udziału w postępowaniu:  

Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki dotyczące posiadania 

kompetencji lub uprawnień i zdolności technicznej w realizacji dostaw tożsamych z 

przedmiotem niniejszego zamówienia.  

Na potwierdzenie powyższego warunku oferent załączy wykaz 3 dostaw do obiektów 

użyteczności publicznej. 

V. Kryterium oceny ofert 
  
Cena - 100%  

Cena ofertowa obejmować powinna wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

 



 

 

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:  

1. Termin realizacji : 45 dni od daty podpisania umowy. 

 
VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:  
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

2. Sporządzony przez oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, 

formularz ofertowy.  

 

VIII. Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy;  

3. Załącznik nr 3 - koncepcja; 

4. Załącznik nr 4 - zdjęcia pomieszczenia. 

IX. Informacje dodatkowe:  

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez 

podania przyczyny.  

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

Jolanta Grabińska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, tel. 0 89/532-29-01. 

 

Oferent musi przygotować i podpisać Ofertę w wersji papierowej, opatrzoną dopiskiem „ 

Oferta – dotyczy: Oferta na dostawę regałów przesuwnych ( ZDT.2223.1.2019)”. 

Ofertę należy dostarczyć (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) w podpisanej kopercie na 

adres Zamawiającego, nie później niż do dnia  31.01.2019   r.  do godz. 12.00 na adres: 

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc  

Ul. Jagiellońska 78 

10 – 357 Olsztyn  

(Sekretariat)         

        Z-ca Dyrektora  

        Ds. Technicznych 

                Jolanta Grabińska 


