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Głubczyce, 05.02.2014r. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 14.000 EURO  

(art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych)  

 

1.  Przedmiot zamówienia:  

Dostawa staplerów chirurgicznych dla SP ZOZ w Głubczy cach, sygn. akt  3 / II / 14 . 

2. Szczegółowe warunki zamówienia (formularz ofertowo-cenowy wg załącznika nr 1 oraz wzór umowy) można 

pobrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub mogą one zostać przesłane na wniosek Wykonawcy. 

Przekazanie dokumentów może nastąpić również drogą elektroniczną. 

 

Siedziba Zamawiaj ącego: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 26, 48-100 Głubczyce 

Strona internetowa: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl  

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest – Agnieszka 

Hulin; tel. 669-586-978, w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:25 - 15:00. 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

5. Termin wykonania zamówienia: dostawy sukcesywne przez okres 12 miesi ęcy od daty zawarcia umowy . 

6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie lub drogą elektroniczną e-mail. Zamawiaj ący nie dopuszcza porozumiewania si ę faksem . Pytania 

kierować na adres podany w pkt. 2.  

7. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

8. Przygotowanie oferty: 

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej (przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego 

usunięciu bez pozostawienia śladów), w języku polskim, pismem czytelnym. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty i dokumentów w formie elektronicznej; 

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 

c) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu 

osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 

przepisami prawa; 

d) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego; 

e) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 

wzorcami (załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach; 

f) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę; 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Głubczycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 
48-100 Głubczyce  
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g) Zaleca się by oferta była zszyta lub spięta. 

9. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 26, 48-100 Głubczyce 

Sekretariat – III pi ętro  

do dnia 14.02.2014r. do godz. 11:00.  

 

Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące: 

Dostawa staplerów chirurgicznych dla SP ZOZ w Głubc zycach,  

sygn. akt  3 / II / 14 

Nie otwiera ć przed 14.02.2014r. Godz. 11:10.  

Opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy. 

 

Termin i miejsce otwarcia ofert - w siedzibie zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 26, 48-100 Głubczyce 

dnia 14.02.2014r. Godz. 11:10.  

 

10. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu kwoty, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia zostaną podane następujące informacje: nazwa i 

siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia. 

 

11. Kryteria oceny ofert: cena – 100% 

 

najniższa oferowana cena brutto : cena badanej oferty brutto x 100% x 100 pkt 

 

12. Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę:  

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert); 

b) Wypełniony formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1); 

c) Oświadczenie Wykonawcy , że oferowany przedmiot zamówienia: 

a) posiada Deklaracje Zgodności CE (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, 

stwierdzające, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi), 

b) jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku, 

c) spełnia wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z 

późn. zm.); 

wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.  

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści oświadczenia poprzez żądanie dokumentów 

potwierdzających treść oświadczenia (z dokładnym oznaczeniem której pozycji dotyczy) po zawarciu umowy. 

d) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie 

wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty 

ciąży na Wykonawcy. 
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Załączniki: 

1. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1), 

2. Wzór umowy (załącznik nr 2), 

3. Oświadczenie dotyczące spełniania wymagań dla przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3) 

 

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń: 05.02.2014r.   

  

 

 

 

 

              Agnieszka Hulin                                                Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach -  Adam Jakubowski 
…………………………………………………                                    ………………………………….……… 

       podpis osoby                                                                       podpis Kierownika Zamawiającego 
   prowadzącego postępowanie 
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załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY 

1. DANE WYKONAWCY  

 

Nazwa: .......................................................................................................................................................... 

Siedziba: ………….........................................................  

Województwo: ……………………………….........……… 

Adres poczty elektronicznej: .........................................  

Strona internetowa: ....................................................... 

Numer telefonu: .............................................................  

Numer faksu: ................................................................. 

 

2. PRZEDMIOT OFERTY  

Oferta dotyczy postępowania - sygnatura 
akt: 

3 / II / 14 

Ogłoszonego przez: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej przy  
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 26, 48-100 Głubczyce  

Pod nazwą: 
Dostawa staplerów chirurgicznych dla SP ZOZ w 
Głubczycach  

 

3. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA  

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość j.m. 
Cena 

jednostkowa  
netto 

Warto ść 
netto 

Stawka 
podatku 

VAT  

Warto ść 
brutto Producent 

Kod/  
nr katalogowy 

(o ile 
wyst ępuje) 

1 2 3 4 5 6=3 x 5 7 8=6+VA
T 9 10 

1. 

Jednorazowy stapler 
okrężny, zakrzywiony z 
łamanym niskoprofilowym 
kowadełkiem, 
automatyczną regulacją 
siły docisku tkanki, 
średnicy 25, 28 w 
rozmiarze zszywki 3,5 mm 
i 25, 28, 31 mm z 
wysokością zszywki 4,8 
mm, zszywki spłaszczone 

18 szt. … zł … zł … % … zł   
 

2. 

Jednorazowy stapler 
liniowy poprzeczny o 
długości linii szwu 45mm, 
wysokości zszywki 
4,8mm, zszywka 
spłaszczone na całej 
długości 

16 szt. … zł … zł … % … zł   
 

Razem (pozycje 1-2): … zł x … zł x x 

Razem słownie warto ść netto: ........................................... ......................................................................................... 

Razem słownie warto ść brutto: .......................................... ......................................................................................... 

 

 

 



 5 

4.TERMINY 

Oświadczam, że: 

1) Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury częściowej: 30 dni. 

2) Termin dostawy od daty złożenia zamówienia .......... dni (nie dłuższy niż 5 dni robocze). Jeżeli dostawa 

wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym 

terminie. 

3) Okres gwarancji od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia (min. 12 miesięcy): ........... m-cy. 

4) Reklamacje będą załatwiane w terminie (nie dłuższym niż 2 dni robocze): ………. dni robocze;  

sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJ ĄCYM  

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

1. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................  

zakres odpowiedzialności .………………………............... 

2. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................ 

zakres odpowiedzialności .………………………............... 

 

Oświadczenie dotycz ące postanowie ń niniejszego ogłoszenia:  

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni  od upływu terminu składania ofert. 

3. Oświadczamy, że załączone do niniejszego ogłoszenia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia 

umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący*: ..………………………….………………………………………………………………………… 

5. Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres, jeżeli 

dotyczy): .............................................................................................................................. 

Zastrze żenie wykonawcy:  

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 

........................ dnia …….........                                 ……………………………………………………………………… 
podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, 
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu
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załącznik nr 2 

 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta dnia ……………………..r. w Głubczycach 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej  z siedzib ą w Głubczycach 48-100 , ul. Marii 

Skłodowskiej – Curie 26 , zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000008514, posiadającym  NIP 748-14-15-846, Regon 000311579 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora –  Adama Jakubowskiego 

przy kontrasygnacie Głównej Ksi ęgowej – Gra żyny Czajkowskiej  

zwanym dalej Zamawiaj ącym  a 

………………………………………………………………………….. 

KRS ……………………… NIP ………………. Regon ……………….. 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawc ą, została zawarta umowa o treści: 

 

§ 1 

W oparciu o postępowanie przeprowadzone w trybie do 14.000 EURO - sygn. akt: 3 / II / 14 Zamawiający 

zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia staplerów chirurgicznych dla SP ZOZ w 

Głubczycach  zgodnie z ofertą z dn. ...………… . 

 

§ 2 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, jeżeli istotne dane zawarte w ofercie, mające wpływ na wybór 

Wykonawcy, okażą się nieprawdziwe.  

2. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

3. Termin dostarczenia przedmiotu umowy do SP ZOZ w Głubczycach nastąpi sukcesywnie wg potrzeb 

zamawiającego w ciągu ……. dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli 

dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po 

wyznaczonym terminie. 

4. Koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

5. W przypadku stwierdzenia przypadków nienależytego wykonania umowy reklamacje będą usuwane w terminie 

nie dłuższym niż ……dni roboczych od daty zgłoszenia.  

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie: 

• netto: ……………………..…….……..….. zł, słownie: …….…….......……………………….……… zł, 

• brutto (wraz z VAT) ………………......…. zł, słownie: ……………………………………..………. zł. 

2. Wykonawca gwarantuje, iż ceny pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

Ewentualna zmiana cen może nastąpić jedynie w przypadku:  

a) dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT; 

b) obniżenia ceny (czasowego bądź stałego przez Wykonawcę). 
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Wprowadzenie nowych cen, w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian uwzględniających zmiany 

ww. czynników cenotwórczych i okoliczności wymaga niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiającego, 

bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy  

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur częściowych, każdorazowo po każdej 

dostarczonej części przedmiotu zamówienia. 

2. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej umowy, gdy Zamawiający 

rozwiąże umowę z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca; 

b) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy nie wykonanej w terminie, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości przedmiotu 

umowy, w razie rozwiązania przez Wykonawcę umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 6 

1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody 

przez podmiot tworzący, tj. Powiat Głubczycki. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika 

Zamawiającego.  

2. Czynność prawna dokonana z naruszeniem treści ust. 1 jest nieważna. 

3. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, Wykonawca nie jest uprawniony do cesji 

wierzytelności na rzecz banku w związku z ubieganiem się o kredyt bankowy.  

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności, z zastosowaniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 7 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego.  

 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa  w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, albo też w 

ogóle nie rozpocznie jej realizacji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, albo do 
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rozpoczęcia jej wykonywania, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu, uprawniony będzie do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 

§ 9 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §3 

ust. 2. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w zakresie określonym w: 

1. Ofercie Wykonawcy 

2. Ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA                                                                                                       ZAMAWIAJ ĄCY    
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załącznik nr 3 

 

 

 

 

………………………………. 
        Pieczęć Wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNEINIA WYMAGAŃ DLA PRZEMIOTU 
ZAMÓWIENIA*  

 

Przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa staplerów chirurgicznych dla SP ZOZ w Głubc zycach, sygn. akt  3 / II / 14 

 

Przystępując do postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 

Euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych  - tekst jednolity Dz. U. z 

2013r., poz. 907 z późn. zm.) pod nazwą „Dostawa staplerów chirurgicznych dla SP ZOZ w Głubcz ycach” 

 

Data: ............................................................................................................... 

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................ 

Adres Wykonawcy .......................................................................................... 

 

oświadczam/-y , że oferowany przedmiot zamówienia: 

a) posiada Deklaracje Zgodności CE (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, 

stwierdzające, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi), 

b) jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku, 

c) spełnia wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z 

późn. zm.). 

 

Zobowiązujemy się do udostępnienia, na żądanie Zamawiającego, powyższych dokumentów potwierdzających 

treść oświadczenia (z dokładnym oznaczeniem której pozycji dotyczy) po zawarciu umowy. 

 

 

 

 

 

 
Miejsce i data: ............................................                                                 .................................................. 

podpisy osób uprawnionych  do 
reprezentowania Wykonawcy 

 


