Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości poniżej 30.000,00 euro na zakup
części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych SPZOZ-Sądeckiego
Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu

I. WPROWADZENIE
W związku z art. 4. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu części
zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych i wynosi poniżej 30.000 euro
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 15
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
- Zastępca Dyrektora – inż. Janusz Geroch, telefon: 18 442 09 49
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych
i akcesoriów do samochodów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
2. Rzeczywiste ilości artykułów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
3. Dostawy poszczególnych partii towaru następować będą na podstawie zamówienia
przekazanego faksem, telefonicznie lub e-mail.
4. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot Umowy do lokalu Zamawiającego
w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15 na własny koszt.
5. Ilość asortymentu przedmiotu umowy ma charakter szacunkowy i może podlegać
zmianom w zależności od potrzeb Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania w pełnym zakresie zamówienia
określonego w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, poza
roszczeniem o zapłatę za już dostarczony Zamawiającemu towar.
7. W razie wyczerpania danej pozycji asortymentu Zamawiający może go zamówić na tych
samych zasadach pod warunkiem nie przekroczenia wartości przedmiotu Umowy.
8. Dostarczane części zamienne winny być fabrycznie nowe, zakonserwowane
metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości i parametrów techniczno –
eksploatacyjnych podczas przechowywania w warunkach magazynowych. Dostarczane
części zamienne i akcesoria powinny być każdorazowo zapakowane w oryginalne,
fabryczne opakowanie.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jako oferta równoważna
traktowana będzie oferta obejmująca odpowiednio zamienniki oryginalnych części
zamiennych producenta pojazdu, wytworzone przez innych producentów, zgodnie
z wymogami producenta pojazdu, co wykonawca powinien potwierdzić świadectwem
jakości przy odbiorze dostawy. W takim przypadku zamienniki te muszą być zgodne
z wymogami producenta pojazdu oraz posiadać parametry nie gorsze niż oryginalne

części. W przypadku dostarczania części zamiennych o porównywalnej
jakości ( zamienniki ), na każde żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest
do przedłożenia zaświadczenia producenta tych części, potwierdzającego ich jakość
oraz standardy produkcyjne, określone przez producenta. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu części zamienne objęte gwarancją na okres 12 miesięcy, liczony
od momentu pierwszego uruchomienia zamontowanej części.
10. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zakup części regenerowanych na oddzielne
zamówienie.
11. Ceny podane w załączniku nr 1 będą obowiązywały do czasu zrealizowania ostatniej
dostawy i nie będą przedmiotem negocjacji.
12. Części nie występujące w załączniku nr 1 będą zamawiane u Wykonawcy na oddzielne
zamówienie ze stałym rabatem udzielonym od ceny detalicznej producenta, pod
warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia wartości całego zamówienia.
13. Wymagany termin gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.
15. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. Jako dzień zapłaty
uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
16. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne,
zgodnie z zawartą umową.
17. Na realizację zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje materiały
zgodnie z obowiązującymi wymogami i zaproponuje najniższą cenę.
IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Sukcesywnie na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy od momentu złożenia
zamówienia przez Zamawiającego.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub
kuriera) do dnia 22 maja 2018 r. w godzinach pracy zakładu ( tj. od 7:00 do 14:35 w dni
robocze ).
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w załączonym

formularzu cenowym ( Załącznik nr 1 ).
2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.

Załączniki:
- Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy
- Załącznik nr 2 Projekt umowy na dostawę części zamiennych i akcesoriów

( podpis Zamawiającego )

Nowy Sącz, dnia 07.05.2018 r.

