
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty cenowej 

dotyczącej postępowania pt. „Dostawa i montaż rolet, siatek i wertikali dla Szpitala 

Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. 

ul. Wolności 12 

11-700 Mrągowo 

Tel. 89 741 21 27 

NIP: 7422247985 

REGON: 510938349 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone z tytułu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1579) 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie obmiarów, dostawa i montaż w 

Szpitalu Mrągowskim rolet, siatek i wertikali wg załącznika. 

2. Wykonawca pokrywa koszt transportu, odpowiada za prawidłowe warunki 

przewozu oraz ponosi koszt ubezpieczenia podczas transportu do 

Zamawiającego, a w cenie oferty zapewnia również rozładunek, dokonanie 

obmiarów i montaż rolet, siatek i wertikali. 

3. Wszystkie rolety mają być w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym przed 

podpisaniem umowy.  

4. Wykonawca udziela na oferowane rolety, siatki i wertikale i na ich montaż 

gwarancji na okres minimum 36 miesięcy liczone od daty podpisania 

dokumentu odbioru usługi. 

5. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 2 do 

zapytania. 

 

IV. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia sukcesywnie w 

terminie 60 dni od dnia podpisania umowy. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 



b. Posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym, dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej 

2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełni warunki, o których mowa w ust. 1 

na podstawie złożonych na formularzu ofertowym oświadczeń i w oparciu o 

przedłożone przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w rozdziale VI 

zapytania. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w 

celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca załączyło oferty: 

a. Aktualny opis z właściwego rejestru z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestr udo ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b. Dla oferowanego produktu Wykonawca dołączy ulotkę producenta w 

języku polskim lub przetłumaczoną na język polski zawierającą: folder, 

fotografię lub rysunek z opisem oferowanego asortymentu, 

potwierdzającą wszystkie wymagane i opisane przez Zamawiającego 

cechy. 

2. Oferta ponadto musi zawierać: 

a. Wypełniony i podpisany formularz oferty – zał. Nr 1 do zapytania, 

b. Pełnomocnictwo dla osoby, występującej w imieniu Wykonawcy, 

uwzględniające szczegółowy zakres zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy – (jeżeli zostało udzielone). 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERY 

1. Ofertę cenową składa się na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 

do zapytania. 

2. Oferta powinna zawierać cenę całkowitą brutto, obejmującą przedmiot 

zamówienia, podaną cyfrowo i słownie. 

3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w wybranym przez Wykonawcę sposób. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert: 

- w formie elektronicznej na adres sekretariat@szpital-mragowo.pl 

mailto:tomasz.grzelak@szpital-mragowo.pl


- w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 23.05.2018r. do godziny 10:00 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

IX. OCENA OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny ofertowej brutto – 

100%. 

2. Zamawiający zawrze umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 z 

Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn 

 

X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKWU Z WYKONAWCAMI: 

- Tomasz Grzelak, tel. 89 741 94 09, e-mail: tomasz.grzelak@szpital-mragowo.pl 

Zamawiający odpowie na wszystkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, które 

wpłyną do dnia 18.05.2018r. do godziny 12:00. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 

2. Szczegółowy formularz cenowy – załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

3. Projekt umowy – załącznik nr 3 

4. Opis siatek i rolet – załącznik nr 4 

 

 

 

 

…………………………… 

(podpis Zamawiającego) 
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