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ZAPYTANIE OFERTOWE  
NR ZAM/06/ZO 
_____________________ 

 

 

 

Dotyczy: Dostawy worków na odpady, zwłoki oraz środków czystości dla Szpitala w 
Wołominie w podziale na zadania 
 

Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.z 2019 r. ,poz. 1843 z późn.  zm.), zwracamy się z 
zapytaniem ofertowym o cenę dostawę worków na odpady, zwłoki oraz środków czystości dla Szpitala Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Wołominie. 
 

 
Zamawiający 

 
 

 
Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

ul. Gdyńska 1/3 05-200 WOŁOMIN 
Telefon: (22)76.33.268  
Fax:  (022)76.33.340,  
www.szpitalwolomin.pl 
REGON: 000310315  

NNIIPP::  112255--0099--3311--779922  

  

  
oossoobbaa  ddoo  kkoonnttaakkttóóww::    MMaarrttyynnaa  SSaassiimm    

  tteell  ;;  ((2222))  77663333226688    

  ffaaxx;;  ((2222))  7766  3333  334400  

ee--mmaaiill::mmaarrttyynnaa..ssaassiimm@@sszzppiittaallwwoolloommiinn..ppll    

  
 
Przedmiot  zamówienia 

(opis, parametry,ilość itp.) 
 

 
Dostawa worków na odpady, zwłoki oraz środki czystości według załącznik nr 2 do Zapytania 
Ofertowego  Nr ZAM/06/ZO z dnia 06.05.2020                                

 
Termin realizacji 
zamówienia 
 

 

24 miesiące 

Warunki udziału  W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  wykonawca składa wraz z 
ofertą: 
 

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy 

 
Pozostałe wymagania 

 
zgodnie z załącznikami 1, 2, 3   do zapytania ofertowego. 
 

Kryteria Zamawiający będzie oceniał oferty [O] wg następujących kryteriów: 
 
Cena: 60 % 
 
CENA [C] 

Punkty [max 60] przyznawane za kryterium będą liczone wg następującego wzoru: 
C = (C min / C b) * 100 * waga: 

gdzie W- waga, C min – cena najniższa, C b - cena badana 
 
Termin dostawy: 5% 
 
Termin dostawy [D]  
termin dostawy do 2 dni roboczych, Wykonawca otrzyma           -  5 punktów, 
termin dostawy do 4 dni roboczych, Wykonawca otrzyma           -  3 punktów, 
termin dostawy powyżej 5 dni roboczych nie więcej niż 7 dni, Wykonawca otrzyma  -  0 punktów, 
 
JAKOŚĆ: 35% 
 

 

 



JAKOŚĆ [J] - zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 2 do ZO 

 
wartość punktowa jakości i walorów technicznych= (J. BAD/J. MAX) x100 x  (waga kryterium) = ilość 

punktów 
gdzie: 

J bad – ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną 

J max- najwyższa ilość punktów spośród badanych ofert 
 
 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą 
ilość punktów w oparciu o następujący wzór: 

 
O= C+D+J 

 

 
Sposób złożenia oferty 

(miejsce , termin, forma:e-
mail, fax, osobiście, 
telefonicznie)  
 

  OOffeerrttyy  nnaalleeżżyy  zzłłoożżyyćć  ww  zzaakklleejjoonneejj  kkooppeerrcciiee  zz  ooppiisseemm:: 
„Oferta pt. Dostawy worków na odpady, zwłoki oraz środków czystości dla Szpitala w 
Wołominie w podziale na zadania” 
z dopiskiem   NIE OTWIERAĆ DO DNIA 12.05.2020 DO GODZ. 11.00  

ww  KKaanncceellaarriiii  SSzzppiittaallaa  ww  bbuuddyynnkkuu  ggłłóówwnnyymm  pprrzzyy  uulliiccyy  GGddyyńńsskkiieejj  11//33,,  WWoołłoommiinn.. 

                                                                                                  

                                                                                
 

 

                                                                                                                                                                
Zamówienia Publiczne 
                                                                                                                                                                     

Sasim Martyna 

                                                                                                             


