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Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela 

w Siemianowicach Śląskich 

ul. Jana Pawła II 2 

41-100 Siemianowice Śląskie 

Nr sprawy  19/ZUCZ/2022 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Sukcesywna sprzedaż i dostawa worków sanitarnych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego (Formularz 

ofertowy). 

Kod CPV:   

18930000-7 Worki i torby 

44322400-7 Zaciski kablowe 

44174000-0 Folia 

2. Termin realizacji zamówienia / termin obowiązywania umowy:  

Termin realizacji zamówienia: 3 dni.  

Termin obowiązywania umowy: 3 miesiące. 

3. Kryteria oceny ofert: 

 Kryterium Waga Sposób obliczenia 

1. A - Cena 100 pkt 

                            najniższa zaoferowana cena 

A  =  ---------------------------------  x  100 pkt 

                                    cena oferty badanej 

 
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 

wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. 

5. Projekt umowy – w załączeniu (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).  

6. Inne istotne informacje dotyczące zamówienia np. warunki serwisu i gwarancji oraz rękojmi: Nie dotyczy. 

7. Termin związania ofertą: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25.04.2022 r. 

W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 

zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się jednokrotnie do wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

8. Sposób przygotowania oferty – oferty należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,  

na komputerze lub odręcznie, nieścieralnym atramentem i przekazać na adres Centrum Leczenia Oparzeń 
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im. dr. Stanisława Sakiela, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, z adnotacją "Zapytanie 

ofertowe nr sprawy 19/ZUCZ/2022 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną 

sprzedaż i dostawę worków sanitarnych”. 

Oferta wymaga podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku 

podpisywania oferty przez osobę/y niewskazane w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

9. Miejsce i termin złożenia ofert – oferty należy złożyć do dnia 28.03.2022 r., do godziny 10:00 w zaklejonej 

kopercie w Biurze Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela, ul. Jana Pawła II 2,  

41-100 Siemianowice Śląskie. 

Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 kc lub w postaci elektronicznej  

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: beata.materna@clo.com.pl. 

10.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.  

Prosimy by wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego przekazywać drogą elektroniczną 

(w formie edytowalnej) na adres e-mail: beata.materna@clo.com.pl.  

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na cztery dni przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpatrywania.  

Treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w części 

przewidzianej dla zamówień publicznych, bez ujawniania źródła zapytania. 

11.Cena oferty uwzględnia wszystkie wymogi i zobowiązania, o których mowa w niniejszej zapytaniu 

ofertowym i projekcie umowy. 

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia. 

Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wartość oferty brutto należy obliczyć w następujący sposób: 

W każdym wierszu cenę jednostkową netto należy przemnożyć przez ilość co da wartość netto, następnie do 

wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT uzyskując wartość brutto. Wartości brutto poszczególnych 

wierszy należy zsumować. Suma wierszy daje wartość oferty. 

12.Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.  

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 
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13.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Korespondencja wymaga 

podpisu osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku komunikacji elektronicznej 

dokumenty lub oświadczenia powinny zostać złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 kc lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

14.Osoba do kontaktu – Beata Materna, e-mail: beata.materna@clo.com.pl, nr tel.:  32 735-76-31. 

 

 

Siemianowice Śląskie, dnia 18.03.2022 r. 

 ………….…………..…..…………………….... 
         (podpis sekretarza zespołu) 
 


