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Nr referencyjny: TZ.282.12.2021   
Zielona Góra 23.08.2021 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych 
 

 

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. zwany dalej Zamawiającym, ogłasza konkurs 

pisemnych ofert cenowych na: Sukcesywne dostawy dozowników, pojemników i koszy. 
 

1. Przedmiot  zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych są: Sukcesywne dostawy 

dozowników, pojemników i koszy. 
 
Kod CPV: 

39514400-2   - Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe 

39831700-3   - Automatyczne dozowniki mydła 

34928480-6   - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

44619000-2   - Inne pojemniki 

39224340-3   - Kosze 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach nr 2 (formularz cenowo – 

techniczny) oraz w załączniku  nr 3 (wzór umowy) do niniejszego Zaproszenia do składania ofert cenowych. 
 

2. Termin realizacji  umowy w sprawie zamówienia – 12 miesiące od daty zawarcia umowy. 
3. Miejsce i sposób oraz termin składania ofert cenowych. 
Miejscem składania ofert cenowych w formie papierowej jest siedziba Zamawiającego – budynek administracji – sekretariat, 

pok. nr 201. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej. W przypadku złożenia oferty w postaci 

elektronicznej Zamawiający wymaga, aby oferta oraz wszystkie jej załączniki sporządzona została w postaci elektronicznej 

w formacie danych pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt, a następnie przesłana w formie załącznika na adres e-mail Zamawiającego: 

zamowieniapubliczne@szpital.zgora.pl w terminie składania ofert. W temacie przesłanej wiadomości wraz z załącznikiem 

należy nanieść klauzulę o treści: „Konkurs ofert cenowych TZ.282.12.2021”.  
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi: do 20 MB. 

Za datę wpływu oferty przyjmuje się datę wpływu oferty na podany przez Zamawiającego adres e-mail. 

Odrzuceniu z udziału w postępowaniu podlegają oferty: 

1) złożone po terminie składania ofert; 

2) złożone w terminie składania ofert w więcej niż jednej formie (np. w postaci elektronicznej i papierowej); 

3) złożone w terminie składania ofert, ale umieszczone w polu tekstowym wiadomości, a nie w formie załącznika  
 

Uwaga: 

Wszystkie w/w dokumenty lub oświadczenia, o których mowa winny zostać sporządzone i złożone w postaci dokumentu 

elektronicznego 
 

Termin składania ofert 27.08.2021 r. godz. 10.00 
 

4. Kompletna oferta cenowa powinna zawierać: 
4.1. Formularz oferty cenowej – wypełniony zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego 

zaproszenia. 
4.2. Formularz cenowo – techniczny, wypełniony według wzoru określonym w załączniku nr 2  do niniejszego zaproszenia. 
4.3. Oferta cenowa w formie papierowej powinna zostać złożona w jednym, nieprzeźroczystym zamkniętym opakowaniu. 

Na opakowaniu – poza danymi wykonawcy i zamawiającego – należy nanieść klauzulę o treści: „Konkurs ofert cenowych 

TZ.282.12.2021” 
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5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 
A.  prowadzenia negocjacji w zakresie obniżenia ceny najkorzystniejszej oferty, 
B.  unieważnienia na każdym etapie niniejszego konkursu bez podania przyczyny. 

 

Osoby  uprawnione  do porozumiewania  się  z  wykonawcami: 

- Ewa Bobin e-mail: zamowieniapubliczne@szpital.zgora.pl pon. – piątek w godz. 7:30 – 14:30 
 

W  załączeniu: 

1. Formularz oferty cenowej – załącznik nr 1, 

2. Formularz cenowo – techniczny – załączniki nr 2, 

3. Wzór umowy – załącznik nr 3. 
 

 

 ZAMAWIAJĄCY: 

 Prezes Zarządu 
 dr Marek Działoszyński 
 (podpis na oryginale) 
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