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

RSS/ZPFSiZ/P-Z09-2015

Radom, dnia 2015.04.20
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zakup i dostawa środków chemicznych, przeznaczonych do mycia i konserwacji
posadzek pokrytych tarketem dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
Kod CPV: 39831300-9 – Środki do czyszczenia podłóg

1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego niżej
przedmiotu zamówienia:
1. Środek do maszynowego gruntownego mycia i usuwania polimerowych powłok
ochronnych z powierzchni marketowych, charakteryzujący się szybkim i skutecznym
usuwaniem polimeru i zanieczyszczeń – 244 l
2. Powłoka polimerowa /akryl/ do ręcznego nanoszenia na zabezpieczane powierzchnie
charakteryzująca się odpornością na działanie środków dezynfekcyjnych, antypoślizgowa
o dużej twardości powłoki. Efekt wizualny-półmat – 1.464 l.
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) katalogi oferowanego towaru
b) dokument dopuszczający do stosowania w obecności ludzi
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 : 24 m-ce od daty zawarcia umowy
4. Kryterium wyboru oferty :
a) spełnienie parametrów technicznych wymaganych przez zamawiającego,
b) najniższa cena.
5. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części - 2.

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. 13:00
Załączniki do zapytania ofertowego:
- załącznik nr 1 - formularz oferty wraz z załącznikami
- załącznik nr 2 - wzór umowy
Andrzej Pawluczyk
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Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Sporządziła: Justyna Kapusta

