
DZP-385/2019                                                  Leżajsk, 1 lipca 2019 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019 
 

 

Zamawiający 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 

ul. Leśna 22 

37-300 Leżajsk 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa środków czystości, worków foliowych oraz naczyń i sztućców 

jednorazowych”. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: 

1) część nr 1 – środki czystości 

2) część nr 2 – worki foliowe 

3) część nr 3 – naczynia i sztućce jednorazowe 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2, 3 i 4. 

 

Termin realizacji zamówienia 

Od 19 sierpnia 2019 r. do 18 sierpnia 2020 r. 

 

Wymagania Zamawiającego 
1. Zamówienie będzie przekazywane drogą elektroniczną lub faksem. 

2. Dostawa do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

3. Termin płatności – do 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Postanowienia umowy stanowi wzór umowy – załącznik nr 5. 

 

Kryteria oceny ofert 

Kryteria, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty – 100 % cena. 

 

Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania do 4 lipca 2019 r. do godz. 

10:00. Pytania należy przesyłać e-mailem na adres: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl 

 

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej „Oferta na dostawę środków 

czystości, worków foliowych oraz naczyń i sztućców jednorazowych” 

2. Miejsce i termin składania ofert:  

1) miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-300 

Leżajsk, ul. Leśna 20, I piętro, pokój nr 12 (Budynek Administracji); 

2) termin składania ofert: do 10 lipca 2018 r. do godz. 09:00. 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

1) miejsce otwarcia ofert: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, 

ul. Leśna 20, I piętro, pokój nr 12 (Budynek Administracji); 

2) termin otwarcia ofert: 10 lipca 2018 r. o godz. 09:15. 

 

Zamawiający na każdym etapie może unieważnić postępowanie, informując o tym Wykonawców bez podania 

przyczyny. 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 

2. Formularze cenowe – załącznik nr 2, 3 i 4; 

3. Wzór umowy – załącznik nr 5; 

4. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 6. 
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