ROZEZNANIE RYNKU
W ramach procedury rozeznania rynku Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa
Otwartego w Ożarowie Mazowieckim zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę
artykułów biurowych i środków czystości w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
1. Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego elektronicznie, podpisanego i
zeskanowanego dokumentu „Oferta - Formularz Asortymentowo-Cenowy” odpowiednio dla Pakietu nr
1 i / lub Pakietu nr 2, dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego w formie pliku excel, w terminie
do dnia 16.08.2020 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: administracja@gspzlo-ozarow.pl. Do
przesyłanej wiadomości należy dołączyć dokument „Oferta - Formularz Asortymentowo-Cenowy” w
formie pliku excel lub w formie innego arkusza kalkulacyjnego, którego odczyt i edycja są możliwe w
programie MS Excel.
2. Do oferty należy dołączyć zdjęcia (w formie elektronicznej) oraz opis parametrów lub podać łącze do
strony internetowej artykułów o identyfikatorach: P1.9; P1.32; P1.36; P1.42; P1.60; P1.64; P1.65; P1.75;
P1.89; P1.112; P1.113; P2.22; P2.23, P2.24 i P2.34.
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
5. Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje w danym
pakiecie, które przesłano zgodnie z wytycznymi określonymi w punkcie nr 1 i 2.
6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnego z parametrami określonymi w tabeli
ofertowej, dopuszczając jednocześnie ofertę na artykuły o parametrach wyższych.
7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiotowy asortyment sukcesywnie w terminie nie
dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zapotrzebowania, w ilościach wskazanych przez
Zamawiającego i po zaoferowanych cenach jednostkowych brutto.
8. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument „List przewozowy”, zgodnie z Załącznikiem nr 4
do umowy.
9. W przypadku wycofania z produkcji lub braku dostępności na rynku określonego artykułu
spowodowanego czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, Zamawiający, po dokonaniu uzgodnień z
Wykonawcą, dopuści możliwość zamiany i zastąpienia przedmiotowego artykułu innym, o cechach
fizycznych nie gorszych od artykułu wycofanego lub niedostępnego, przy zachowaniu jego ceny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części artykułów oraz dokonania
zamiany ilościowej w stosunku do ich pierwotnej ilości.
11. Po otwarciu ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków
zamówienia.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą.
Wykonawca wybrany do wykonania przedmiotowego postępowania obowiązany będzie przedstawić
aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zawarcia
umowy albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. O terminie
podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem.
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13. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu
ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy
przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
14. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu złożenia oferty.
15. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
16. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za przedmiot zamówienia.
17. Wyjaśnień udziela Katarzyna Adamczyk tel. 22 344 86 16 w dniach poniedziałek – piątek, w
godzinach 8:00 – 15:00
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