RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr Tytusa Chałubińskiego
Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia

RSS/ZPFSiZ/P-Z08/2015

Radom, dnia 2015.04.20
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia na zakup i dostawę doposażenia (półek, listw) kompatybilnego
z posiadanymi regałami przesuwnymi będącymi na wyposażeniu Archiwum Zakładowego
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
Kod CPV: 39131100-0 Regały archiwalne, 39157000-7 Części mebli
1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego niżej
przedmiotu zamówienia:
Lp.

Nazwa towaru

Ilość sztuk

Półka 100cm x 40cm,
386
nośność półki – 75 kg/mb, kolor RAL 9002
Listwy długość 100cm,
2.
200
uniemożliwiające przesunięcie zbioru, kolor RAL 9002
Półki 75cm x 40cm,
3.
80
nośność półki – 75 kg/mb, kolor RAL 9002
Listwy długość 75cm,
4.
30
uniemożliwiające przesunięcie zbioru, kolor RAL 9002
Zastosowany w/w system mocowań półek i rozwiązań technicznych musi być
kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego regałami przesuwnymi producenta –
firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ROL-MOT Ciepielów.
1.

2. Warunki stawiane Wykonawcom :
2.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej według załączonego wzoru.
2.2. Do oferty mają być załączone kopie dokumentów potwierdzających wymagania
techniczne oferowanych produktów, mianowicie:
a) wypełniona specyfikacja techniczna
2.3.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy Wykonawca
na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przesłania faxem lub drogą elektroniczną
dokumentu lub dokumentów, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy
tj. wpis do KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.
3. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni roboczych liczonych od daty otrzymania
zamówienia.
4. Kryterium wyboru oferty :
a) spełnienie parametrów technicznych wymaganych przez zamawiającego,
b) najniższa cena.

5. Istotne warunki zamówienia:
- termin realizacji zamówienia: do 21 dni roboczych liczonych od daty otrzymania
zamówienia;
- miejsce dostawy: magazyn RSzS przy ul. Tochtermana 1;
- warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.
6. Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Marzena Barwicka Kierownik Działu
Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia- tel. 48 361-52-85
8. Ofertę należy złożyć na adres : Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. Lekarska 4,
26-610 Radom lub pocztą elektroniczną na adres zampubl@rszs.regiony.pl
Do dnia 2015.04.27 do godz. 12:00.
Załączniki do zapytania ofertowego:
- załącznik nr 1 - formularz oferty wraz z załącznikami

Andrzej Pawluczyk
….………………………………………………
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Sporządziła: Monika Madej

