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I.IM, DR ST. DEITESZA

S amo dzielny P ub liczny Psy ch iatry czny

Zaklad Opieki Zdrowotnej

im, dn Stanislawu Deresza w Choroszczy

l6 - 070 Choroszcz tel. +49 gS 719 I0 9l

ul. Plac Z. Brodowicza I fax. +48 85 719 2S 00

WCHOROSZCZY

Choroszcz, dn. 26.05.2021r.
Nr sprawy: SZP 3820 *7121

Zapytanie ofertowe dla zam6wienia publicznego o wartoSci mniejszrej nii 130 000 zlotych
na podstawie art.2 ust. 1 pkt. I ustawy Prawo zam6wief publicznych

(lekst jednolity: Dz. U. z 2019r, poz.2019 ze zm,)t.

1' ZamawiajEcy: Samodzielny Pubticzny Psychiatryczny zaklad opieki Z'drowotnej im dn Stanislawa
Deresza w Choroszczy uI. Plac Z. Brodowiczs I I6-070 Choroszcz

zaprasza do udzialu w postgpowaniu na: dostawg materiahiw ogdlnobud,owlanych.

2. Przedmiotzam6wienia:

Dostawa material6w og6lnobudowlanych wyszczeg6lnionych w Zahtrczniku nr 1 do niniejszego
zapytania. zamawiai4cv nie dopuszcza sk{adania ofert czg$ciowych.

Warunki realizacji zam6wienia zostaly okre$lone w projekcie umowy - Zal4cznik nr 2 do niniejszego
zaPlrtania'

3. Termin realizacji zam6wienia: l2 miesigcy

4, Pryvvybn:eofertyzoshn4zaslrsowanenastqpujqcelqfteiaocenyofertCena-wagalfi)yo

5. Miejsce i termin zloLenia oferff:

Samodzielrry Publiczny Psychiatryczny Zaktad opieki Zdrowotnej irn. dr, Stanislawa Deresza w
Choroszczy pl. im' dr Zygmunta Brodowicza l, 16-070 Choroszcz w Kancelarii Zakladu (parter
budynku administracji), Oferry naleLy ztoiry|do dnia 01.06.2021r. do godz. 10:00

6' Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nast4pi w dniu 01,06.2021r. o godzinie 10:15

7. Warunki platno6ci: termin platnoSi 60 dni

B. Osoba uprawniona do kontakt6w z wykonawcami:

Joanna Zalewska tel. 851719l09l wew, 404 e-mail: joanna.zalewska@sppchoroszcz.med.pl

9. Spos6b prrygotowania oferty:

ofertg mozna ztoi:y6 w formie pisemnej na adres: Samodzielny Publiczny psychiatryc zny Zaklad
opieki Zdrowotnej im' dr. Stanislawa Deresza w Choroszczy ul.Plac Z. Brodowicza 1 16-070
Choroszcz (kancelaria) oraz za po5rednictwem poa^y elektronicznej na adres:
j oanna.zalewska@sppchoroszcz. med. pl

10. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo:
1) w toku badania i oceny ofert do Zqdaniaod Wykonawc6w dodatkowyctr wyjasnieri dotycz4cych
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11.

tre6ci zloZonych ofert,

2) podigcia ewentualnych dalszych negocjacjicenowych w celu zawarciaumowy,

3) swobodnego wyboru oferty lub rerygnacji z wyboru oferry bez podania przyczyny,
4) jezeli nie bgdzie mo2na dokonad wyboru oferfy najkorzystniejszej ze wzglgdu nato, Ledwie lub
wigcej ofert przedstawia taki sam bilans cenowy, Zamawiaj4cy przeprowadzi negocjacje z
Wykonawcami,

5) uniewaZnieniazapytania lub zmianyjego warunk6w, w tym ograniczernia zakresu zam6wienia. bez
podania prryczyny.

W zal4czeniu:

1) Zal4cznik nr 1- Formularz asortymentowo-cenowy

2) Zalqczniknr 2 - projekt umowy

Dyrektor Zakladu


