
                                                                                                          Poznań , dnia  11.01.2016 r. 
  
 
 
                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
                                         poniżej równowartości kwoty 30 000 euro. 
                           ( wyłączone z przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP.) 
 
        
 
  
         na sukcesywną dostawę farby lateksowej do wnętrz oraz farby  
         elewacyjnej w komputerowym systemie doboru koloru.  
          Nr Sprawy : ADT/ 2/2016 
 
 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu przy                        
ul. Krysiewicza 7/8 ,  zaprasza  do złożenia oferty cenowej na  sukcesywną dostawę: farby lateksowej do wnętrz oraz farby elewacyjnej  , w okresie 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 
 
      1.    Zamówienie  nie   może  być  dzielone  przez  Wykonawców. Oferty  nie zawierające    
             pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza asortymentowo– 
cenowego” i  określenia w nim cen  na   elementy  zamówienia. 

 
 

3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
 
            a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do   
                   ewidencji  działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do   
                   prowadzenia działalności  gospodarczej  /  kopia   poświadczona   przez   
                   Wykonawcę za zgodność z oryginałem/. 

b) oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione  do składania 
oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy , które 
winno być  dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych 
dokumentów załączonych do oferty, 

c) wypełniony i podpisany formularz oferty – wzór w załączeniu, 
d) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy zgodnie z załącznikiem, 
e) zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy – wzór w załączeniu. 

 
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą 

ofertę w kryterium cena. tj. najniższą cenę. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie 
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, gdyż zostaną złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie, 
dodatkowych ofert. 

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 



a) treść oferty nie odpowiada wymaganiom niniejszego postępowania, 
b)  oferta zawiera rażąco niską cenę, 
b) oferta jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów.  
 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku: 
a) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która przeznaczona została na 

sfinansowanie zamówienia, 
c) udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w 

najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego. 
9. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania umowy, 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej szpitala: www.szoz.pl. 
 
 
10. Oferty  należy  złożyć  w  Kancelarii  Szpitala Dziecięcego  przy ul. Krysiewicza 7/8  
            bud. D , pokój  nr D11 do  dnia  22  stycznia  2016 roku   do godz. 11°°     
            , w zamkniętych    kopertach z  dopiskiem;  
            „ Sukcesywna dostawa farby lateksowej”. 
  11.  Osoba uprawniona do kontaktów: Jarosław Gruszczyński tel. 61  8 506 240   

                                                               email: techniczny@szoz.pl 
 
 
 
 

                                                                                               Kierownik Zamawiającego 
 
 
 ....................................................                                                                                                            Z- ca Dyrektora  
                                                                                                                             ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych 
                                                                                                                                    mgr inż. Marzena Krzymańska 
 
 
 
 
 
 
  
Załączniki: 3 

1. Formularz asortymentowo – cenowy                            
2. Formularz oferty   
3. Projekt umowy                                                                                          

 
 


