Nasz znak: DZP/1565/12/2020
Data:17.12.2020 r.

Z A P R O S Z E N I E
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:
sukcesywne zakupy opakowań jednorazowych do dystrybucji posiłków oraz akcesoriów potrzebnych
do funkcjonowania kuchni i magazynu żywnościowego- zgodnie z załącznikiem nr 1- formularz
asortymentowo –cenowy:

zad. nr 1 – akcesoria potrzebne do funkcjonowania kuchni- 8 pozycji asort. w różnych ilościach
zad. nr 2 – dodatki potrzebne do funkcjonowania kuchni- 10 pozycji asort. w różnych ilościach
Wymagane dokumenty i warunki stawiane wykonawcom / oferentom:
I.

 złożenie jednej oferty wg treści załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia
Miejsce, termin składania i inne warunki ofert:
1. Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: ,,sukcesywny zakup opakowań
jednorazowych do dystrybucji posiłków oraz akcesoriów potrzebnych do funkcjonowania kuchni
i magazynu żywnościowego’’ Koperta powinna zawierać również nazwę i adres oferenta.
2. Termin składania ofert do godz. 11:00 – dnia: 29.12.2020 r. – w siedzibie zamawiającego:
37-700 Przemyśl ; ul. Monte Cassino 18 ; sekretariat- budynek administracji
3. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi oferent.

II. Wybór wykonawcy nastąpi w terminie po dniu: 30.12.2020 r.
III. Kryteria oceny ofert:
– przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował
 kryterium ceny – znaczenie 100 %,
– a więc zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, tzn. ta, która zostanie uznana jako ważna i będzie
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, odnoszących się do przedmiotu zamówienia /ofertę z
najniższą ceną .
IV. O wyborze oferty najkorzystniejszej oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Zamawiający
podpisze umowę z oferentem, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym
zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria jw.
V.

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji zamówienia:

a) siedziba Zamawiającego jw. – w dni robocze w godz.: 07:25-15:00
b) kontakt telefoniczny / nr tel.:16 677 5070/ 16 677 5063 , pracownik Działu Zamówień Publicznych z
Zaopatrzeniem
Załączniki:
 Druk do złożenia oferty
 Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo- cenowy
 Projekt umowy
Z upow ażni enia Dyrektora
Wojew ódzkiego Szpitala
im. Św . Ojca Pio w Przemyślu:
Alicja Szymańska

