Warszawa, dnia 05.03.2018r.
SPZOZ U/ 180 /18

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do
składania ofert na dostawę optyki Panoview typ 8974.402, średnica 2,7 mm, kąt patrzenia
30°, producent Richard Wolf GmbH. W ramach dostawy, Zamawiający może przekazać
optykę, która obecnie jest uszkodzona mechanicznie, we wnętrzu układu optycznego
widoczne są liczne odłamki ukruszonej soczewki pryzmatycznej oraz pęknięcie na jednej z
soczewek.
Dostarczona optyka powinna być objęta 24 – miesięczną gwarancją.
Miejsce dostawy: Ursynowskie Centrum Zabiegowe przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.
CENA OFERTY
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia formularza asortymentowo- cenowego
i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia. Cenę oferty stanowi suma
wartości wszystkich pozycji. Cena oferty wynikająca z formularza cenowego winna
zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
Ceny należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r., w sprawie zwrotu
podatku niktórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i
usług (Dz.U. z 2011r. Nr 68 poz. 360). Ceny oferty oraz poszczególne składowe należy
obliczyć według poniższego wzoru.
Cena jednostkowa netto x ilość = wartośc netto + podatek VAT = wartośc brutto.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się nastepującymi
kryteriami i ich wagami:
- kryterium CENA – waga 100, maksymalna ilośc punktów 100,
2) Kryterium CENA - w cenę muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją
umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od
Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty
proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
3) Kryterium CENA będzie obliczane według nastepujacego wzoru:
cena zaoferowana najniższa x waga kryterium
cena badana
= uzyskana ilość punktów
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, to
jest zaoferował najkorzystniejszą cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu
zamówienia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14
Oferty należy składać w terminie do dnia 07.03.2018r. do godziny 10.00 w następujący
sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1
sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl
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