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Zapytanie ofertowe nr 7/2022 
 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice 
NIP: 748-14-10-004, REGON: 000291055, KRS: 0000001963 
strona: www.szpitalbranice.pl  
e-mail: sekretariat@swsb.pl  
godziny pracy: 7:00 do 14:35 od poniedziałku do piątku.  

 
 
II. TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  zapytania ofertowego, 
wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł. 

2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego zapytania a w sprawach 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków czystości, środków do zmywarek przemysłowych, mopów, 

ścierek, padów do maszyn oraz folii strech i worków spożywczych . 

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną 

liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące pakiety: 

część nr 1 – Dostawa środków czystości  różnych; 

część nr 2 – Dostawa środków zmywarek przemysłowych;  

część nr 3 – dostaw padów do maszyn czyszczących -  

część nr 4 – Dostawa mopów i ścierek. 

część  nr 5 – dostawa folii strech i worków  

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  

39.83.00.00-9 Środki czyszczące; 

39.83.12.10-1 Detergenty do zmywarek; 

39.83.12.40-0 Preparaty czyszczące; 

39.83.20.00-3 Produkty do zmywania naczyń; 

24.96.00.00-1 Różne produkty chemiczne  

 
 
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 
2. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi 

załączniki do zapytania. 
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3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami i podpisami 

osób upoważnionych. 
5. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione 

osoby. 
6. Oferta powinna zawierać: 

 wypełniony załącznik nr 1 i 2 formularze asortymentowo-cenowe.  

 wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z CEDG, wystawione nie wcześniejszej niż 
sześć miesięcy przed datą złożenia oferty, 

 
IV. SPOSÓB I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY. 

1. Oferta winna być złożona w formie elektronicznej w postaci skanów dokumentów wymaganych  
w zapytaniu (opatrzonych pieczęciami i podpisami osób uprawnionych do jej złożenia) na adres e-
mail: zamowieniapubliczne@swsb.pl . 

2. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się złożenie oferty w wersji papierowej – wówczas  

wymagane jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z pieczęcią wykonawcy oraz opisem: 

„Dostawa środków czystości ................” nie otwierać przed 24.03.2022 r. godz. 12:00. 

 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Termin składania ofert  24.03.2022 r.  do godz. 11:30.  
2. Otwarcie i ocena  ofert  zostanie  dokonane tego samego dnia o godz. 12:00. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.szpitalbranice.pl  
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający prześle wszystkim 
Wykonawcom zaproszonym do składania ofert oraz zamieści ją na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania 
ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o przedłużeniu terminu składania 
ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z 
modyfikacji) zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.  

 
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, KRYTERIUM OCENY OFERT, TERMIN PŁATNOŚCI 
 
1. Termin wykonania 6 miesięcy od dnia zawarcia  umowy. 
2. Kryterium oceny ofert: cena 100%.  
3. Termin płatności do  30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający 

dokona oceny ważnych ofert na podstawie spełniania warunków opisanych w załączniku oraz 
najniższej ceny.   
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania  

oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej www.szpitalbranice.pl. 

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.  

 
IX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta po dokonaniu oceny zgodnie   
z warunkami zapytanie zostanie uznana  za najkorzystniejszą .  

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  zostanie powiadomiony 
o terminie i miejscu podpisania umowy.  

 
X. DODATKOWE INFORMACJE 
 

Dodatkowych informacji w sprawie zapytania udziela się pod nr tel. 77 4034 363 oraz adresem: e-
mail: zamowieniapubliczne@swsb.pl 
 

 
XI. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Formularz ofertowy zał. nr 1. 
2. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2.  
3. Projekt umowy zał. nr 3  

 
Branice   14.03.2022 r.  

Dyrektor Szpitala 
 
Krzysztof Nazimek 
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