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Sandomierz, dnia 21.12.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Numer sprawy: ZAP.OFERT./30/2018 

 
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-

600 Sandomierz zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę owoców, warzyw i kiszonek”. 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 

dostawa owoców, warzyw i kiszonek: 

Pakiet nr I – Warzywa, owoce, kiszonki 

Pakiet nr II - Ziemniaki 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące oferowanych produktów:  

a) wszystkie dostarczane w ramach realizacji umowy produkty muszą spełniać wymogi 

określone prawem, oraz wymogi zdrowotne żywności, 

b) dostarczane produkty musi cechować wysoka jakość, produkty winny być zdrowe, 

czyste, bez uszkodzeń mechanicznych i szkodników, jędrne, nieprzerośnięte, 

niepopękane, bez oznak pleśni i gnicia, 

c) kiszonki mają być pakowane w bezzwrotne, hermetycznie zamknięte opakowania 

(wiadra), posiadające czytelną etykietę z datą przydatności do spożycia i określonymi 

warunkami przechowywania produktu, 

d) ziemniaki muszą być dopuszczone do obrotu na podstawie decyzji wydanej przez 

Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dostarczany produkt winien być 

dojrzały, zdrowy niezazieleniony, czysty, suchy, nieporośnięty oraz jednolity 

odmianowo. 

3. Termin realizacji zamówienia: sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy od dnia 

17.02.2019 r.  

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE SSDŚ w 

Sandomierzu, przesłać emailem na adres: przetargi@sand.pl lub pocztą na adres: Szpital 

Specjalistyczny Ducha Świętego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz do dnia 08.01.2019 

r. do godz. 09:00. 
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5. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: 

- w sprawie przedmiotu zamówienia: Lidia Marcjan tel.  15 83 30 616 

- w sprawie procedury: Beata Ossowska tel. 15 83 30 594 

6. Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

7. Kryterium oceny: Najniższa cena 

8. Warunki płatności: Płatność przelewem: do 30 dni od daty otrzymania faktury. 

9. Sposób Przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie 

pisemnej: 

a) w złożonej ofercie Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę, 

b) zaoferowana cena musi obejmować całość zamówienia, 

c) cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty: wartość netto 

oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT, cenę transportu loco do 

Zamawiającego, rozładunku, wszystkie rabaty, upusty, podatki i inne jeżeli występują, 

d) do złożonej oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

• formularz cenowy sporządzony w formie tabeli odrębnie dla każdego pakietu,  

uwzględniający nazwę produktu, ilość, cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę 

podatku VAT, wartość podatku VAT i wartość brutto, 

• formularz ofertowy zgodny z zał. nr 2 do zapytania ofertowego, 

• oświadczenie, że Wykonawca prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa -        

w przypadku podmiotów nie podlegających wpisowi do właściwego rejestru i centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodny z zał. nr 3,  

• 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, 

• oświadczenie dotyczące oferowanych produktów, zgodne z zał. nr 4 do Zapytania 

Ofertowego 

10.  Sposób powiadamiania o wyborze oferty oraz terminie zawarcia umowy 

Zamawiający na piśmie poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o 

wyborze oferty najkorzystniejszej, z podaniem ceny brutto i danych Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana. Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą 
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zostanie podpisania po dopełnieniu wszelkich formalności, jednak nie później niż w 

terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty. 

11. Udostępnione dokumenty celem zapoznania się z wymaganiami Zamawiającego                       

i prawidłowego złożenia oferty:  

a)  opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 

b)  formularz ofertowy zał. nr 2, 

c)  oświadczenie zał. nr 3, 

d) oświadczenie dotyczące oferowanych produktów zał. nr 4 

d)  projekt umowy zał. nr 5. 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                       

 

          
                               

 
 
 
 
 


