
                                                                                                          Poznań, dnia  09.11.2016 r. 
  
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

poniżej równowartości kwoty 30 000 euro. 
(wyłączone z przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP.) 

 
Sukcesywna dostawa materiałów  instalacyjno – sanitarnych. 

Nr Sprawy: ADT/131/2016 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 
30.000 euro. 

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:  sukcesywna dostawa materiałów instalacyjno – 
sanitarnych technicznych zawartych w załączniku do niniejszego ogłoszenia: szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia: formularz asortymentowo – cenowy. 

4. Termin realizacji zamówienia: dwanaście miesięcy podpisania umowy 
5. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni dostarczyć 
materiały instalacyjno – sanitarne o parametrach technicznych wyszczególnionych w 
załączniku nr 2 do ogłoszenia na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym 
załącznik do niniejszego ogłoszenia.  

6. Kryterium oceny ofert: cena 100 %. 
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. 

7. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
a) wypełniony i podpisany Formularz oferty – wzór w załączeniu (zał. Nr 1) 
b) wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy  zgodnie z załącznikiem (zał. Nr 2), 
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w 
przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie 
do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie 
lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność 
odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.  

Oferta powinna zawierać wszystkie ww. dokumenty oraz być podpisana przez osoby uprawnione 
do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. W toku badania i 
oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert oraz zwrócić się do wykonawców, którzy nie złożyli żądanych dokumentów i oświadczeń, 
o uzupełnienie w wyznaczonym terminie brakujących lub nieprawidłowych dokumentów lub 
oświadczeń. Formularz oferty i specyfikacja techniczna nie podlegają uzupełnieniu.  



8. Termin związania ofertą: 30 dni. 
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) treść oferty nie odpowiada wymaganiom niniejszego postępowania, 
b) oferta zawiera rażąco niską cenę, 
c) oferta jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów. 

10. Oferty  należy  składać w siedzibie Zamawiającego,  Kancelaria, budynek D, pokój D11 do dnia 
21.11.2016 roku  do godz. 9:30, w zamkniętych  kopertach z  dopiskiem: „Oferta na 
sukcesywną dostawę materiałów instalacyjno - sanitarnych”. Na kopercie należy podać nazwę 
i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty, w przypadku dostarczenia jej 
Zamawiającemu po terminie. 

11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.11.2016r., godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój 
D-10, Dział Techniczny. Otwarcie ofert jest jawne. 

12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom niniejszym ogłoszeniu  i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o 
podane wyżej kryteria wyboru i oceny ofert. 

13. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania umowy, Zamawiający 
przekaże uczestnikom postępowania oraz zamieści na stronie internetowej Zespołu: 
www.szoz.pl. 

14.  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. 
15. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania: Jarosław Gruszczyński   

tel.  61  8 506 240, email:  techniczny@szoz.pl.  
 

 
                                                                                                                   Zamawiający 
  Z-ca Dyrektora  
                                                                                                                                                               ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
 mgr inż. Marzena Krzymańska 
                         / --- / 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  

1. Formularz oferty 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo-cenowy) 
3. Wzór umowy                                                                             


