RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr Tytusa Chałubińskiego
Sekcja Zamówień Publicznych

RSzS/SZP/Z-04/2016

Radom, dnia 05/02/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Zamówienia na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie urządzenia do
składania i zaklejania kopert płacowych w ramach realizacji zadania pt. „Kompleksowa
informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” oraz dostawy formularzy
płacowych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w postępowaniu
uproszczonym prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych.
Kod CPV: 30.13.11.00-7 – Maszyny do składania papieru lub kopert
30.19.93.10-6 – Wytłaczany lub perforowany papier do drukowania
1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego niżej
przedmiotu zamówienia:
Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia do składania i zaklejania kopert
płacowych w ramach realizacji zadania pt. „Kompleksowa informatyzacja Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego” oraz dostawy formularzy płacowych dla potrzeb Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego.
1.1 Maszyna do składania i zaklejania kopert płacowych – 1 szt.
Opis parametru
Wymagania min.
Format składanych formularzy
A4, 12” do 14”
Gramatura papieru
90-105 g/m²
Szybkość pracy
45 szt. /min.
Wydajność miesięczna
5000 szt.
Pojemność tacy podawczej
50 szt. formularzy
Rodzaj złożenia formularza
V i V off-set
Certyfikaty
Deklaracja CE
Czas gwarancji
3 lata
Dokumentacja użytkownika
Zamawiający wymaga dokumentacji w
języku polskim
1.2 Formularz płacowy składany z paskami klejowymi i perforacjami umożliwiającymi ich
złożenie (zgodnym z wzorem poniżej i oferowanym urządzeniem) – ilość 72.000 szt. na
okres 2 lat
Opis parametru
Wymagania min.
Format
A4
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Typ zadruku
Atramentowy i laserowy
Nadruk
Jednostronny
Tył formularza
Maskownica w kolorze czarnym
Typ składania formularza
V off-set
Pakowanie
W kartonach zabezpieczone folią
Uwaga: Pierwsza dostawa formularzy płacowych w ilości 3.000 szt. wraz z maszyną do
składania i zaklejania kopert płacowych.
Wzór formularza A4

2. Warunki stawiane Wykonawcom:
2.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej według załączonego wzoru.
2.2. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia.
3. Do oferty mają być załączone n/w dokumenty:
3.1. wypełnioną specyfikację techniczną według załączonego wzoru
3.2. deklaracja CE
3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
ewidencji działalności gospodarczej
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3.4. formularz cenowy
4. Termin realizacji zamówienia:
4.1. urządzenie do składania i zaklejania kopert płacowych - 7 dni od daty zawarcia umowy
4.2. formularz płacowy składany z paskami klejącymi i perforacjami - sukcesywnie przez
okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy
4. Kryterium wyboru oferty:
a) spełnienie warunków określonych przez Zamawiającego w pkt. 2
b) najniższa cena
5. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorach umów
stanowiących załączniki nr 2 i 3 do zapytania ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Anna Skwarczyńska - tel. 48 36152-83
8. Ofertę należy złożyć na adres: Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. Lekarska 4,
26-610 Radom Sekcja Zamówień Publicznych piętro III pokój nr 309 lub pocztą elektroniczną
na adres zampubl@rszs.regiony.pl. do dnia 11/02/2016 r. Godz. 10:00
Załączniki do zapytania ofertowego:
- załącznik nr 1 - formularz oferty wraz z załącznikami
- załącznik nr 2 - wzór umowy na zakup, dostawę, instalacje i uruchomienie urządzenia do
składania i zaklejania kopert płacowych
-załącznik nr 3 – wzór umowy na zakup i dostawę formularzy płacowych składanych
z paskami klejowymi i perforacjami umożliwiającymi ich złożenie

Marek Pacyna
………….…………………………………………………………………
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Sporządziła; Patrycja Adach
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