
 

 
  

ZDT.2416.6.2019                
        Olsztyn, dnia …………2019 r.    
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  
 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Olsztynie zaprasza do złożenia ofert na: 
 
I.  Przedmiot zamówienia :   

1. Przedmiotem zamówienia  jest dostawa i montaż wyposażenia zawartego w załączniku nr 

3 do postępowania nr ZDT.2416.6.2019 do pomieszczeń szpitala znajdujących się na I 

piętrze bryły B przy ulicy Jagiellońskiej 78 w Olsztynie.   

2. Niniejszy przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Utworzenie 

Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu 

Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”. 

Działanie 9.1. - „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Poddziałanie 9.1.1 - „Rozwój  

specjalistycznych usług medycznych”.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 3 do niniejszego 

zaproszenia. 

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.   

IV. Kryterium oceny ofert  
   
Cena - 100%   



Cena ofertowa obejmować powinna wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.   

  
Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.  

Wraz z oferowanym urządzeniem medycznym  Wykonawca dostarczy: 
   a)  gwarancję (kartę gwarancyjną wraz z zasadami świadczenia usług gwarancyjnych), 
   b)  instrukcje obsługi w języku polskim – 1 egz., 

V. Termin wykonania zamówienia:  

Termin realizacji : na podstawie zlecenia w terminie do 25.03.2019 r. 

VI. Termin płatności:  

14 dni od daty wykonania dostawy i montażu na podstawie wystawionej faktury po 
podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia.  

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 - Opis przedmiotu zamówienia. 

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.  

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

„ Oferta – dotyczy: Oferta na dostawę i montaż wyposażenia  zgodnie z zaproszeniem nr  

ZDT.2416.6.2019”.  

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

adres Zamawiającego, nie później niż do dnia  7.03.2019 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   


