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Nr referencyjny: TZ.282.2.2021   
Zielona  Góra 14.04.2021 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 materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów, 

kserokopiarek (tusze, bębny, tonery). 
1. Przedmiot  zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł są: Sukcesywne dostawy materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów, kserokopiarek (tusze, bębny, tonery). 
 
Kod CPV: 

30192113-6 wkłady drukujące 

30125110-5 tonery do drukarki laserowej 

30124300-7 bębny do maszyn biurowych 

30125120-8 tonery do fotokopiarek 

 

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

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

2. Termin realizacji  umowy w sprawie zamówienia – do 31.12.2021 r. 
 

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, .o i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a 

następnie przesłana w formie załącznika na adres e-mail Zamawiającego: tz3@szpital.zgora.pl  

w terminie składania ofert. Przesłana oferta jako załącznik winna być zabezpieczona hasłem, celem uniemożliwienia otwarcia 

oferty przed ostatecznym terminem składania ofert. W temacie przesłanej wiadomości wraz z załącznikiem należy nanieść 

klauzulę o treści: „Konkurs ofert cenowych TZ.282.2.2021”. W ostatecznym terminie składania ofert  

w godzinach od 10:10 do 10:50 Wykonawca, który złożył ofertę w formie elektronicznej zobowiązany jest przesłać na adres 

e-mail Zamawiającego: tz3@szpital.zgora.pl hasło umożliwiające otwarcie złożonej oferty. 
W temacie przesłanej wiadomości wraz z załącznikiem należy nanieść klauzulę o treści: „Konkurs ofert cenowych 

TZ.282.2.2021-hasło”. 
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, ale nie zabezpieczone hasłem, umożliwiającym otwarcie oferty; 

3) złożone w terminie składania ofert, dla których w wyznaczonym terminie nie zostało przesłane na wskazany adres 

Zamawiającego hasło umożliwiające otwarcie oferty lub hasło umożliwiające otwarcie oferty zostało złożone w innym 

terminie niż termin wyznaczony przez Zamawiającego; 

4) złożone w terminie, dla których przesłane w wyznaczonym terminie hasło jest niepoprawne, a tym samym 

uniemożliwiło otworzenie oferty; 

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

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

zabezpieczonego hasłem; 

 

Uwaga: 

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

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub elektronicznej kopii 
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opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (y) uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy. Jako kwalifikowany podpis elektroniczny rozumie się podpis wystawiony przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający 

wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z 

późn.zm.) 
 

W przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej termin przesłania hasła, umożliwiającego otwarcie oferty:  

21.04.2021 r. w godzinach od 10:10 do 10:50. 

 

Termin składania ofert 21.04.2021 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 określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
4.3. Pełnomocnictwo wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnie potwierdzonej dla osoby podpisującej dokumenty 

ofertowe - w przypadku, gdy składane dokumenty ofertowe  podpisywać będzie osoba nieuprawniona do właściwej 

(według istniejącego stanu faktyczno - prawnego) reprezentacji  wykonawcy. 
4.4. Oferta cenowa w formie papierowej powinna zostać złożona w jednym, nieprzeźroczystym opakowaniu – zamkniętym 

w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez widocznych skutków takiej czynności. 
 

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

TZ.282.2.2021” 
 

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 

- Aleksandra Gaczyńska e-mail: tz3@szpital.zgora.pl pon. - piątek w godz. 7:30 – 14:30 
 
W  załączeniu: 

1. Formularz oferty cenowej - załącznik nr 1 

2. Formularz cenowo - techniczny - załącznik nr 2 

3. Wzór umowy  - załącznik nr 3 
 

 

 

              Prezes Zarządu 

dr Marek Działoszyński 

   podpis na oryginale 
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