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zapytanie ofertowe dla zam6wienia publicznego o wartosci mniejszej ni2 130 000 ztotych
na podstawie art' 2 ust. I pkt. r ustawy prawo zam6wieri pubricznych

(tekst jednolity: Dz. U. z20l9r, poz,2019 ze zm.\.

1' zamawiai4cy: samodzielny Puhliczny Psychiatryczny zaktacr opieki Zcrrowotnej im, dr. Stanisrcrwo
Dereszu w Choroszczy ul. plqc Z, Brodowicza I l6_070 Clrrtroszcz
zaprasza do udzialu w post9powaniu na: dostawg materialdw ogtilnobuclowlanych.

2. Przedmiot zam6wienia:

Dostawa material6w og6lnobudowlanych wysir.czeg6ltrionych w zal4czniku nr I do niniejszego
zapyrania' zamawiaiqcv nie dopuszcza skradania ofert czgsciowycrr.
warunki realizacii zam6wienia zostaty okreslone w projekcie umowy - Zal4czniknr 2 do niniejszego
zapytania.

3. Termin realizacji zam6wienia: l2 miesigcy
4' Pny wyborzeoferty zostan4 zasbsowane nastgpui4ce kryueia oceny ofbrt cena _ waga r00oh5. Miejsce i termin ztoZeniaofeffy:

Sarnodzielny Publiczny Psychiatryczny zaklad opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisrar,va Deresza wchoroszczy pl im' dr zygmunta BrodowiQza l, 16-010 choroszcz w Kancelar ii zakladu (parterbudynku administracji). oferry nalehy zloLrycclo dnia 2s.03,202rr. do godz. l0:00
Termin otwarcia ofert: ofwarcie ofert nast*piw dnriu 2s.03,202rr. o godzinie l0:15
Warunki platnoSci: termin platnodi 60 dni
Osoba uprawniona do kontakt6w z wykonawcami:

Ewelina Wozniewska tel. g5l7l9l0g l wew. 404 e_mail:

Spos6b przygotowania ofertv:

ofertg moana zlo2yc w fonnie pisemnej na adres: Samodzielny publiczny psychiatryczny
opieki Zdrowotne-i im' dr' Stanislawa Deresza w choroszc zy ul. plac Z, Brodowicza I

lT:"*"r .(kanceraria) 
oraz za po$rednictwem poczty erekrronicznej na

L0. Z.anawiaj1cy zaslrzega sobie prawo:
l) w toku badania i oceny ofeit clo Lqdat"tia od

6,

B,

Zaklad

t6-070

ad res:

Wykon awc6w dodatkowych wyj adn i en doty czEcy ct r



'I 
1

treici zlohonych ofeft,

2) podigcia ewentuarnych darszycrr negocjacji cenowych w ceru zawarciaumowy.
3) swobodnego wyboru oferty rub rezygnacji z wyboru oferfy bez podania przyezyny,
4) iezeli nie bgdzie mohnadokonai wyboru oferty najkorzystni ejszej zewzgrgdu nato, iedwie rubwigcej ofert przedstawia taki sam bilans cenowy', Zamawiajqcy przeprowa dzi negocjaqe z
Wykonawcami,

5) uniewaznienia zapyta'ia lub zrniany jego wanunk6q w tyrn ograniczenia zakresu zamowienia, bezpodania przyczyny.

W zalqczeniu:

l) Zalqcznik nr l_ Formularz asortymentowo_cenowy

2) Zal4cznik nr 2 - projekt umowv

Dyrektor Zakladu


