Warszawa, dnia 13.04.2016
SPZOZ.U.265/2016
OGŁOSZENIE
(zapytanie ofertowe)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do
składania ofert na realizację dostaw materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki dla
Ursynowskiego Centrum Zabiegowego mieszczącego się w Warszawie przy ul. Kajakowej
12. Zamówienie stanowi część całego zamówienia (pakiet), która zostało unieważniona w
ramach przeprowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego pod nr
sprawy SPZOZ.U.192/2016. Zamówienie dotyczy Pakietu nr 3.
Szczegółowy opis jakościowy oraz ilościowy przedmiotu zamówienia został zawarty w
załącznik nr 1 do ogłoszenia.
formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym
Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zaoferować asortyment równoważny, tj.
asortyment który został zaakceptowany przez Zamawiającego w wyniku otrzymanych
zapytań od Wykonawców. Treść zapytań i odpowiedzi znajduje się na stronie
Zamawiającego www.zozursynow.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA”, pod nr sprawy
SPZOZ.U.192/2016. W przypadku zaoferowania asortymentu innego niż określony w
załączniku nr 1, a dopuszczonego w wyniku udzielonych odpowiedzi, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz rozbieżności pomiędzy asortymentem
pierwotnie wymaganym a asortymentem zaoferowanym, zgodnie ze wzorem
zamieszczonym w zał. Nr 1. W przypadku niezałączenia do oferty listy z zaoferowanym
asortymentem odmiennym niż pierwotny, Zamawiający uzna że Wykonawca oferuje
asortyment zgodny z formularzem asortymentowo-cenowym, tj. załącznikiem nr 1.
Oferta winna być sporządzona w oparciu o wzór formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia i zawierać informacje w nim ujęte. Wykonawca
zobowiązany jest do sporządzenia formularza asortymentowo-cenowego zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia i określenia w nim cen na wszystkie
elementy zamówienia (formularz winien stanowić załącznik do oferty). Cenę oferty stanowi
suma wartości wszystkich pozycji formularza cenowego zawierającego wszystkie koszty
niezbędne do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia – sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy. Termin każdorazowej dostawy zgodnie z terminem podanym przez
Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania
faxem zmówienia do Wykonawcy przez Zamawiającego.

Wybór oferty
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
- kryterium CENA – waga 95, maksymalna ilość punktów 95;
- kryterium OKRES GWARANCJI – waga 5, maksymalna ilość punktów 5
Zamawiający ustala wyniki obliczeń uzyskanych ilości punktów z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (0,00).
2) W odniesieniu do kryterium CENA przez „cenę” rozumie się całkowitą cenę badanej
oferty o której mowa w pkt. „Oferta …” niniejszego ogłoszenia. Oferta proponująca cenę
najniższą, otrzyma w kryterium CENA maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące
ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
3) W odniesieniu do kryterium OKRES GWARANCJI przez „okres gwarancji” rozumie się
ustalony na podstawie badanej oferty oznaczony w miesiącach okres gwarancji udzielonej
na przedmiot zamówienia przez wykonawcę, nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu
dostarczenia zamówienia Zamawiającemu. Dodatkowo przyjmuje się, że w razie
udzielenia gwarancji na okres dłuższy niż 18 miesięcy, do obliczenia liczby punktów dla tej
oferty przyjęty zostanie okres 18 miesięcy.
4) Kryterium CENA będzie obliczane według następującego wzoru:
cena najniższa x waga kryterium
cena badana
= uzyskana ilość punktów
5) Kryterium OKRES GWARANCJI będzie obliczane według następującego wzoru:
okres gwarancji badany x waga kryterium
okres gwarancji najdłuższy (maks. 18 miesięcy)
= uzyskana ilość punktów
6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w
danym Pakiecie w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy PZP, tj. ofertę, której na podstawie
kryteriów oceny ofert, przyznano najwyższą sumę punktów.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we wzorze umowy załączonym do ogłoszenia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: Paweł Kurek tel.: 781-601-600 w godz. 8:00 – 14:00.
Oferty należy składać w terminie do 19.04.2016r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat
Dyrektora
2. faxem na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: pawel.kurek@zozursynow.pl
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów
Grażyna Napierska

