
Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2

ZAPYTANlE 0FERToWE

,,Szpita| Powiatowy we Wześni" Sp. z o.o,, u|, Słowackiego 2, 62- 300 Wześnia występuje, na podstawie ań. 4
ust, 1 pkt, 8 ustawy Prawo ZamóWień Publicznych (t,j. Dz, U, 2019r. poz. 1843 ) z Zapytaniem ofeńowym na
reaIizację zamówienia: zakup i dostawa surowców do receptury

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżei 30 000 euro, jest udzie|ane zgodnie z zachowaniem zasady
konkurencyjności i zasadą pzejzystości, zamówienie nie pod|ega pzepisom ustawy - prawa zamówień
publicznych,

Tytuł zamówienia: Zakup i dostawa surowców do receptury
1, Rodzaj zamówienia: dostawa

2, Opis pzedmiotu zamówienia:

2.'1,Pżedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa:

Lp Nazwa międzynarodowa
Wielkość

opakowania

llość
opakow

ań

1

Acidum SaIicylicUm 50g 2

2
Argenti nitras 5g 4

3
Nahii citras 1000g 2

4
Dimeticon 350 250 ml 8

5

Eucerlum anhydrium 10009 12

6

GIicerolum 85% 1000g 10

7

Glucosum 10009 6

8
Hydrocońisonum 1g 2

0
kaIium iodatum 5g 2

10

LanoIinum anhydńcum 10009 12

11

Natrium biboricum = Borax 500 g 5

12

Paraffinum liquidum 800 g 24

13-
Paraffinum solidum (granulki)* 10 000 9 8

14
saccharum lactis = Lactu|osum monohydricum 100 g 2

15
U rea 25g 2

lo
vaselinum album 10009 6

17
Opłatki skrobiowe do proszków recepturowych, rozmiar-, op ź50 vŁ 0p 4

l



Zamawiający dopuszcza Zamianę WieIkości opakowań tylko w pozycji

soIidum (granuIki). Zamawiający dopuszcza wieIkośc opakowania a 1(

ilości:

8op,a10000g
Iub

16op,a5000g

2,1 Termin dostawy zamówienia nie może byc dłuższy niż: 3 dni robocze (od poniedziałku do piątku, nie dotyczy

świąt),

2,2. Wykonawca dostarczy pzedmiot zamówienia w ciągu max 3 dni do Apteki Zamawiającego od poniedziałku

do piątku, za wyjątkiem świąt, w godz, otwarcia tj. od 7,30 do 13,30 na własny koszt i ryzyko, transpońem

odpowiednim do pżewożonych ańykułów.

2.3. Oznaczenie wg Wspó|nego Słownika Zamówień (Kod CPV) 33600000-6

3, Termin wykonania zamówienia: 24 mies, od dnia zawarcia umowy,

4, Opis sposobu obliczania ceny:

4.,1. Cena ofeńy zostanie wyliczona pzez Wykonawcę W oparciu o Formu|az cenowy, którego Wzór

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,

4,2, pzedstawiona w ofercie cena będzie ceną komp|etną jednoznaczną i ostateczną uwzg|ędniającą

ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów zeczowych), obejmującą na|eżny podatek vAT

na|iczony zgodnie z obowiązującymi pzepisami w tym zakresie oraz wsze|kie koszty związane z

wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.3, W Formulazu oferty, którego wzór stanowi żałącznik n|l do zapńania, Wykonawca Winien podac

cenę brutto za wykonanie zamówienia w całości uwzględniając wszystkie koszty związane z

realizacją pzedmiotu zamówienia.

4.4, Cena ofeńy powinna byc wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po

pzecinku,

5.Kryteria Wyboru ofeńy:

Ofeńy zostanąocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie; cena 100%

Cena ofeńowa brutto za wykonanie pzedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium (waga) - 100%

cena to Wańośc Wyrażona W jednostkach pieniężnych uwzg|ędnialąca podatek VAT oraz podatek akcyzowy

jeże|i na podstawie odrębnych pzepisów spzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem

akcyzoWym.

Ofeńa z najniższą ceną otżyma 'l00 pkt., inne proporcjonaInie mniejwedług wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) =

cena brutto badanej ofeĄ

6. Sposób pźygotowania ofeńy:

1) Każdy Wykonawca może złożyc ty|ko jednąofeńę,

x 100 pkt, x 100 %



Ofeńa musi być spolządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć form9 pisemną.

W pzypadku gdy ofeńę podpisuje pełnomocnik, do ofeńy naleźy dołączyć ORYG|NAŁ |ub kopię

poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzieIonego osobie podplsującej ofeńę pzez osobę prawnie

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

Ofeńa musi byó podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis Iub podpisy

mUsZą byc czyte|ne lub opatzone pieczęciami imiennymi,

lntegralną część ofeńy stanowią Załączniki do Zapytania Ofeńowego,

Miejsce, sposób itermin składania ofeń:

Prosimy o dostarczenie ofeńy cenowej do dnia 21.09.2020r. do godziny 10,00, Zamawiający dopuszcza

składanie ofeń w następującej lormie:

- e-mail na adres kiedraszak@szpitalwzesnia.home,pl,
_ pocztąna adres Zamawiającego: ,,Szpital Powiatowy We Wześni" Sp, z o,o,, ul, Słowackiego 2, 62_300

Wześnia,

8, Miejsce itermin otwarcia ofeń -'Szpital Powiatowy We Wżeśni" Sp z o,o, ul, Słowackiego 2, 62 _ 300

Wześnia, pok, 104 lub 107a (Sekretariat), dnia 2'1.09.09.2020r godz. 10:05

9, ośWADczENlA l DoKUMENTY, KTÓRE NALEZY DoŁAcZYc DO oFERTY:

,1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci

gospodarczej, w pzypadku:

a) osób fizycznych wykonujących działalnośc gospodarczą- zaświadczenie o wpisie do rejestru

CElDG (CenkaIna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

b) działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spólki cywilnej oraz

zaświadczenie o wpisie do ewidencii działalności gospodarczej każdego ze wspólników,

c) podmiotów posiadających osobowość prawnąjak i spółek prawa handlowego nieposiada]ących

osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

d) Jeże|i w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce Zamieszkania |ub miejsce

zamieszkania ma osoba, które1 dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa Wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby a|bo osób uprawnionych do jego reprezentacji, |ub

oświadczenie osoby, której dokurnent miał dotyczyc, złożone prued notariuszem |ub pzed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę |ub miejsce zamleszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkanla tej osoby,

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

pzed uplywem terminu składania ofeń,

2) dokumenty potwierdzające dopUszczenie pzedmiotu zamówienia do obrotu i Stosowania W PoIsce

zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 20,05,2010 r, o

Wyrobach medycznych (Dz. |. z 2020 r poz, 186). W pzypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie

wymaga dokumentu w/w, na|eźy załączyc oświadczenie,

3) Formulaz ofeńowy - Załącznik nr 1;

4) Oświadczenie - załącznik nr 2

10, Zamawiający zastżega sobie prawo odwołania postępowania o zamówienie w pzypadku zaistnienia

uzasadnionych plz yczyn, jak róWnieź prawo unieważnienia postępowania o zamówieniu bez podania pęyczyny.

1 1. W sprawie zamówienia należy kontaktowac się z pzedstawicie|em Zamawiającego:

a) w sprawach merytorycznych - Magdalena Prusakiewicz, Tel, 61 4370601

b) w sprawach formalno-prawnych - Karo| Jędraszak , Te|, 61/4370537

3}

4\

5)

6)

7,



Załącznik nr 1

Do: ,,Szpital Powiatowy We Wześni" Sp. z o,o,

u|, Słowackiego 2,62- 300 Wześnia

W odpowiedzi na zapytanie ofeńowe z dnia .........,.2020l, o udzielenie zamówienia na:
zakup i dostawę surowców do receptury

Dane dotyczące zamawiającego

Szpital Powiatowy we Wześni Sp, z o, o,

U|. Słowackiego 2

62 - 300 Wześnia

zobowiązania Wykonawcy

odpowiadając na ogłoszenie zepytania ofeńowego pn, ,,surowców do receptury", oferuję wykonanie

pnedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapfianiu ofeńowym

0FERTA

(p i e c zę ć Wy k o n aw cy My ko n aw ców )

Dane dotyczące wykonawcy

Numer telefonu: ,, , .,,,, -

Numer faxu: ,,,,,,,,,. -

Adres e-mail; @

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym pzy realizacji pzedmiotu zamówienia:

(imię i nazwisko)

4



FORMULARZ CENOWY

Lp Nazwa międzynarodowa WieIkośc
opakowania

lIośc
opakowań

Cena
jednostkowa

netto

wańośc
netto

wańośc
brutto

1 Acidum salicylicum 509 2

2 Argenti nitras 5g 4

3 Natrii citras 1000 9 2

4 Dimeticon 350 250 m| 8

5 Eucerium anhydrium 1000g 12

6 GIiceroIum 85% 10O0g ,l0

7 GIucosum 10O0g 6

8 Hydrocońisonum 1g 2

9 kalium iodatum 5g 2

10 Lanolinum anhydricum 1000g 12

11 Natrium biboricum = Borax 500 g

12 Paraffinum liquidum 800 g 24

13 paraffinum solidum
(granulki)- 10 000 g 8

14 saccharum lactis =

Lactulosum monohydricum 100 g 2

15 Urea 25s 2

16 VaseIinum aIbum 1ks 6

17 Opłatki skrobiowe do
proszków recepturowych,
rozmiar 3, op x 250 szt, op 4

Zamawiający dopuszcza zamianę wielkości opakowań ty|ko w pozycji 'l3 Paraffinum

solidum (granulki), Zamawiający dopuszcza wie|kośc opakowania a 10 kg lub 5 kg w

ilości:
8op,a10000g
lub
16op,a5000g

Oświadczam, że;

1, Zapoznaliśmy się Z zapytaniem ofeńowym i nie Wnosimy do nie1 zastzeżeń oraz, ze zdobyliŚmy konieczne

informacje do pzygotowania ofeńy,

2. zamieżam / nie zamiezam*powiezyć część zamówienia - podać iakiej części zamówienia to



dotyczy/podwykonawcą...................
3, Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne pżewidziane w art. 13lub ań. '14 ROD01) wobec osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o

udzie|enie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,-

1)rozpoządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z pzetwazaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego pżepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^iVE (ogólne rozpoządzenie o ochronie danych) (Dz, Uz, UE L 119 z

04,05,2016, str. 1).

- W pzypadku gdy wykonawca nie pzekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących Iub

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do an, 13 ust, 4lub ań, 14 ust, 5 RODO

treści oświadczenia wykonawca nie sklada (usunięcie treści oświadczenia np. pzez jego wykreślenie).

5, Zobowiązujemy się w pzypadku wyboru naszej ofeńy do zawarcia umowy na warunkach okreŚ|onych w

zapytaniu ofeńowym, w miejscu iterminie rłyznaczonym pżez Zamawia1ącego,

6, Oferowane pzez nas dostawa spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym,

Pełnomocnik w pżypadku składania ofeńy wspólnej

Te|efon..,........,..,.,,,,,,,..,.,,,,,,,

Zakres*:

Fax

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania W postępowaniu izawarcia Umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofeńą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofeń,

Na potwierdzenie spełnienia wvmaqań do ofeńv załaczam:

Zastzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofeńę nie mogą byc ogólnie udostępnione:

Inne informacje wykonawcy:

o



-niepotzebne skreślić

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawlciela Wykonawcy

]



Zalącznik N 2

oŚWlADczENlE DoT. sPEŁNlENlA WARUNKÓW

Zgodnie z ireścią zapytania ofeńowego składając niniejsZąofeńę ośWiadczamv, źe:

1, Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działa|ności lub czynności,

2, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy osobami zdolnymi, splzęlem oraz potencjałem

technicznym iorganizacy]nym do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofeńowego,

3.SkładamyofertęodpowiadającąWymogompzedstawionymwyzejwoptsiepŹedmiotuZamóWienia'

4, podejmiemy slę wykonania pzedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofeńowym, zgodnie z

wymogami zapytanla ofeńowego, obowiązu;ącymi pzepisami i naIezytą slaran nością

5.ZnajdujemysięWsytuacjlekonomicznejifinansowejumoż|iwia]ącejwykonaniedostawy'

6, Nie otwańo wobec nas postępowania likwidacyjnego an upadłoścLowego,



ZaĘznik nr 3

Projekt Umowy

§1
Podstawądo zawarcia niniejszej Umowy jest reZUltat pftetargU nieograniczonego na,,zakup i dostawę surowcÓW do

receptury"

§2
Przed m iotem ninlejszej u mowy jest zaku p i dostawa , ,, , , , w i|ości oraz rodzaju okreś|onym w załączniku n r 1 do n in ie jszej

umOWy,

§3
1,Wykonawca zobowiązuje się dostarczać i wyładowywaó pzedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do apteki

Zamawiającego, sukcesywnie w niepzekraczaInym terminie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem

świąt), od złozenia zamówienia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem bądź emai|em,

2,Dostawy rea|izowane będą od poniedziałku do piątku do Apteki Szpita|nej w godzinach od 7,30 do 13,30, za wyjątkiem

świat. Do kazdej pańii dostarczonego towaru załączona będzie faktura wraz z kopiami,

§4
1,Za zamówiony towar Zamawiający będzie płacił Wykonawcy sUkcesywnie W miarę dostarczania towarU, cenę

stanowiącą iloczyn ceny określonej w załączniku nr '1 oraz llości zamawianego towarU, zgodnie z przedstawioną przez

Wykonawcę takturąVAT wterminie do 60 dni od daty jej otrzymania,

2, Wańośc przedmiotu zamówienia nie może łącznie przekroczyć ., , , ,, ,Zł, netto ,,,,,,,, zł, brutto,

3,Kwota okreś|ona w Ust, 2 stanowi górnągranicę wańości zamówienia ijej niezrealizowanie nie może byc podstawą

jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy,

4, W pzypadku opóźnienia w dostawie lowaru Zamawiający ma prawo zakuplc niedostarczony towar u innego

spżedawcy, a ewentualną różnicą w cenie oraz kosztami transportu obciążyc Wykonawcę, co nie wyklucza jego

Uprawnień Wynikających z §5 ust 1 pkt 1.

5, Jako terminowąwpłatę Z lytułU regu|owania zobowiązań przyjmUje się dZień złożenia po|ecenia przelewu w banku

Zamawiającego na podany niźej rachunek bankowy Wykonawcy:,,, ,,,

§5
1, Za niewykonanie lub niena|eżyte wykonanie Umowy strony obowiązywac będzie stosowanie kar umownych w

następujących przypadkachI

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w pż ypadku:

a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wańości netto niezrealizowanej częŚci

(całości) dostawy

b) rozwlązania umowy z plzyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netlo określonej w § 4 ust 2

UmOWy,

Z)ZamawiĄący zapłaci Wykonawcy karę UmownąW przypadku, roZWiąZania Umowy zplzyczyn Ieżących po stronie

Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto okreś|onej w § 4 ust, 2 umowy,

2, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury dostarczonej bezpośrednlo po

wystąpieniu okoliczności, których kara umowna dotyczy.

3,stronom pzysługuje prawo dochodzenia odszkodowania pżewyższającego karę umowną na zasadach ogÓ|nych,

4.W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawcy należąsię odsetki ustawowe w transakcjach handIowych,

5,Stronom pftysłUgUje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszającego karę umowną do wysokości źeczywiŚcie

poniesionej szkody, na zasadach ogó|nych,



§6
1,Zamawiającemu pzysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

1) dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego okreś|onego w umowie terminu przydatności do Użycia,

2) stwierdzenia, Ze dostarczony towar transpońowany był w niewłaściwych warunkach,

3) dosiarczenia towaru niezgodnego z umową |ub zamówlentem,

§7
W przypadkach okresowych promocji cenowych towaru - niżsżych niż okreś|one w załączniku nr '1 - stosowanych

pzez producentów, strony uzgadniają że w tym okresie dostawy towarów wyszczegóInionych w załączniku do umowy

będą realizowane przez Wykonawców w cenach promocyjnych,

§8
Strony oświadczają, iż wierzyteIności wynikające z niniejszej umowy nie mogą byc pzeniesione na osoby tzecie, bez

pisemnej zgody Zamawiającego,

§9
Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformowac się wzajemnie o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a

takźe o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likw dacyjnego,

§11

W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawia]ący zastrzega sobie prawo 1ej rozwiązania ze

skutkiem natychmiastoltrym

§ 12

Spory mogące powstac na t|e stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnlęcie sądowi właściwemu

miejscowo dla siedziby Zamawiającego,

§ 13

W sprawach nie uregulowanych ninielszą umową mają zastosowanie pzepisy kodeksu cywilnego

§14
Niniejsza umowa została sporządzona w tzech jednobzmiących egzemplarzach, dwa dIa Zamawiającego, jeden dIa

WykonaWcy.

§ 10

1,Umowa została zawańa na czas od ,,,,,,,,, do


