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ZAPYTANIE CENOWE 
 
Dotyczy: Oferty na sukcesywna dostawę artykułów technicznych przez okres 12 miesięcy 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zwraca się z prośbą o 
przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną dostawę artykułów  technicznych w podziale na 
części (pakiety):  

 
1. Artykuły elektryczne. 
2. Artykuły do  instalacji przyzywowych, wentylatory, osprzęt lamp UV. 

 
Przedmiot zapytania został szczegółowo określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 1  do zapytania cenowego  

 

Uwagi:  

1. Artykuły techniczne stanowiące przedmiot zamówienia, zwane zamiennie wyrobami lub 
artykułami, będą stosowane przy obsłudze, konserwacji, przeglądach technicznych i 
remontach urządzeń, instalacji oraz pozostałej infrastruktury technicznej Szpitala 

2. Ilekroć przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie konkretnego producenta, 

nazwy konkretnego produktu, znaków towarowych, patentów to przyjmuje się, dopuszczenie 

złożenia oferty równoważnej - oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie artykułów 

jakościowo równoważnych spełniających wymagania techniczne, chemiczne, funkcjonalne i 

jakościowe, co najmniej takie jak wskazano w załącznikach do formularza ofertowego lub 

lepsze. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy tj. Wykonawca 

składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty 

potwierdzające, że oferowane produkty posiadają takie same parametry lub lepsze jak 

produkty wskazane w formularzu. 

3. Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zakresie muszą 

posiadać odpowiednio: atesty PZH, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, karty produktu, 

karty charakterystyki, świadectwa jakości, instrukcje obsługi itp. w zależności od rodzaju 

wyrobu. 

4. Oferowane artykułu powinny na opakowaniach posiadać  etykietę zawierającą informacje o 

produkcie m.in.: datę produkcji, termin użycia, wagę lub pojemność, opis sposobu użycia, 

zastosowania, dane techniczne lub chemiczne. 

5. Oferent musi gwarantować okazanie dokumentów dla oferowanych artykułów upoważniających 

do wprowadzenia artykułów do obrotu, w szczególności odpowiednio dla danego wyrobu 
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atesty, aprobaty, instrukcje używania na każde wezwanie oraz przekazanie ich wraz z 

pierwszą dostawą. 

6. Oferta winna uwzględniać dostarczenie artykułów własnym transportem i staraniem oraz 

rozładunek   do pomieszczeń  w lokalizacji  ul. A. Sokołowskiego 11,70-891  Szczecin. 

7. Jeżeli wytwórca wskazuje termin ważności dla określonych artykułów technicznych, to 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć artykuły z terminem ważności nie krótszym niż 12 

miesięcy od daty dostawy. 

8. Wzór umowy stanowi załącznik  nr 2. 

9. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tzn. oferty na poszczególne pakiety. 

10. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż 

czas ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu odpowiednio do czasu wyczerpania przedmiotu 

umowy lub wartości brutto umowy. 

11. Prosimy o złożenie oferty z terminem ważności 30 dni  

 

3. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 30.06.2017r.  do godziny 1500 w kancelarii  SPWSZ w 

lokalizacji A. Sokołowskiego 11, 70-891, Szczecin bądź drogą mailową na adres 

techinwest@szpitalzdunowo.pl  . 

 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Wzór umowy 
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