Warszawa, 03.07.2020r.
SPZOZ U.411.2020
OGŁOSZENIE
(zapytanie ofertowe)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:
„Wynajem ubrań wielorazowych wraz z kompleksową usługą pralniczą, dezynfekcją i transportem
przez okres 12 miesięcy”.
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem ubrań wielorazowych na blok operacyjny wraz z kompleksową
usługą pralniczą, dezynfekcją i transportem przez okres 12 miesięcy.
2. Szczegółowy opis ilościowy oraz parametrów technicznych przedmiotu zamówienia został zawarty w
formularzu „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia / formularz asortymentowo cenowy”
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 3 do ogłoszenia.
4. Oferowany asortyment powinien spełniać następujące wymagania:
a) oferowana odzież powinna być dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
zgodnie z przepisami o wyrobach medycznych.
b) wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE; Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów
Medycznych; Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny; Wyniki badań
tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z
normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie; Instrukcja używania; Folder handlowy firmy;
5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostaw przedmiotu zamówienia własnym środkiem transportu, na
własny koszt i własne ryzyko, które należy wkalkulować w cenę oferty. W cenę ubrań należy wkalkulować
kompleksowe usługi pralnicze z dezynfekcją, transport bielizny brudnej i czystej z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa, oznaczenie odzieży tagami w systemie RFiD. Dostęp do systemu on-line do danych o
obiegu ubrań pomiędzy Zamawiającym a Pralnią zapewnia nieodpłatnie Wykonawca. Zamawiający nie
ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z posiadanym przez Wykonawcę systemem, jego
instalacją i obsługą.
6. Na życzenie Zamawiającego, po złożeniu oferty Wykonawca dostarczy próbkę zaoferowanej odzieży do
Ursynowskiego Centrum Zabiegowego w Warszawie przy ul. Kajakowej 12.
7. Zamawiający zastrzega sobie realizację przez Wykonawcę składanych zamówień na asortyment określony
w załączniku nr 1, przy czym zamawiane ilości będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą
być różne od określonych w tym załączniku.
II. Termin realizacji zamówienia: Dostawa wynajmowanej bielizny w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Świadczenie kompleksowej usługi w terminie 12 miesięcy od daty podpisania
umowy.
III. Miejsce dostawy: 02-829 Warszawa, ul. Kajakowa 12.
IV. Oferta:
1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 i

zawierać informacje w nim ujęte.
2. Wraz z ofertą wykonawca składa wypełniony formularz asortymentowo-cenowy, którego wzór stanowi
załącznik nr 1.
3. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt I ppkt 4 ogłoszenia.
V. Cena oferty.
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
zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
Cenę oferty stanowi suma wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia o których mowa w w
niniejszym ogłoszeniu.
Ceną oferty służącą do porównania złożonych ofert jest cena brutto z VAT (łączna kwota brutto) przedmiotu
zamówienia wynikająca z formularza oferty.
Poszczególne ceny podane w formularzu będą podstawą do rozliczania w ramach zawartej umowy.
Ostateczna cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku. Przy obliczaniu wartości brutto należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto
zgodnie ze wzorem:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto
Wybór oferty najkorzystniejszej.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: kryterium CENA – waga 100, maksymalna ilość punktów 100;
W odniesieniu do kryterium CENA, przez „cenę” rozumie się całkowitą cenę badanej oferty o której mowa
w pkt V. Cena oferty niniejszego ogłoszenia. Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma w kryterium CENA
maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Kryterium CENA będzie obliczane według następującego wzoru:
cena najniższa x waga kryterium
cena badana
= uzyskana ilość punktów
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę, której na
podstawie kryteriów oceny ofert przyjętych w ogłoszeniu przyznano najwyższą sumę punktów spośród ofert
nie podlegających odrzuceniu.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego o treści zgodnej z załączonym wzorem
umowy – załącznik nr 3.
Składanie ofert.
1. Zainteresowanych prosimy o kontakt w godzinach 10.00 – 14.00 w kwestach formalnych:
Alicja Florkowska lub Małgorzata Kacprzak tel. 511 433 254
W kwestach merytorycznych: Maria Wilczyńska tel. 504 056 117
2. Oferty należy składać w terminie do dnia 09.07.2020r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl
UWAGA! W temacie e-maila prosimy o zawarcie poniższego tytułu oraz numeru sprawy
„Oferta na wynajem ubrań wielorazowych SPZOZ U.411.2020”.
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