
Zbąszyń, dnia 17.03.2014 r.   
 
 
  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360), ul. Na Kępie 3. 
NIP: 788-199-54-68, REGON: 302487468, KRS: 0000470241, zaprasza do przedstawienia ofert 
zgodnie z niniejszą specyfikacją. 
 
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest bez stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego. 
Zamawiający przesłał niniejsze Zapytanie ofertowe bezpośrednio do trzech potencjalnych 
wykonawców zamówienia, wywiesił jego treść na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz 
zamieszczone jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.rcz-zbaszyn.pl  
 
1. Przedmiot zapytania ofertowego: 
Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzętu medycznego zgodnie z poniższą specyfikacją. Sprzęt 
musi posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: 
 

Nazwa sprzętu Liczba 
szt. Opis 

 
Automatyczny 

defibrylator zewnętrzny 
w skrócie AED  

 
1 Zakres zadania obejmuje dostawę przenośnego defibrylatora AED z 

komunikacją i podpowiedzią głosową w języku polskim dla potrzeb 
specjalistycznej przychodni medycznej. W skład zestawu musi wchodzić 
kompletne urządzenie AED, elektrody, bateria o żywotności min. 36 
miesięcy. Urządzenie musi zawierać instrukcję użytkowania w języku 
polskim. 

 
2. Oferta 
Oferta powinna zawierać: 

 dane oferenta, 
 cenę netto oraz cenę brutto realizacji zadania, 
 termin sporządzenia oferty, 

 
3. Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert 
Ofertę należy złożyć do dnia 03.04.2014 r., do godz. 17.00 
Rozpatrywane będą oferty: 

 dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Regionalne Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń, 

 przysłane w formie papierowej na w/w adres, 
 przysłane pocztą elektroniczną na adres kierownik@rcz-zbaszyn.pl 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako 
termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.04.2014r. o 



godz. 17:00 w siedzibie Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. 
Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie. 
 
4. Termin związania ofertą: 
Oferent przystępując do złożenia oferty zgadza się, że jest związany ofertą 30 dni kalendarzowych. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W 
uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania złożoną ofertą, Zamawiający może 
zwrócić się do wykonawców o przedłużenie tego terminu nie więcej niż o 30 dni kalendarzowych. 
Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony wykonawcy powoduje wykluczenie 
wykonawcy z postępowania. Termin wykonania zamówienia, w ciągu 7 dni od wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 
 
5. Kryteria wyboru oferty  

 Cena – 100%, 
 

6. Określenie sposobu oceny ofert 
 
Punkty będą liczone według wzoru: 

                  Cn 
C = ----------------------- x 100 (waga kryterium) 
                  Co 

gdzie: C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku) 
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert 
Co – cena brutto oferty ocenianej 
 
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która otrzyma najwyższą punktację.  
 
Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć 
Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez 
dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia 
postępowania, na każdym etapie postępowania. 
 
Z tytułu unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługują roszczenia przeciwko 
Zamawiającemu. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, 
wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Zdzisławem Podrezem e-mail: kierownik@rcz-
zbaszyn.pl . Pytania proszę kierować pocztą elektroniczną na wyżej wskazanych adres. 
 
 
 
Z poważaniem 
 
 
Zdzisław Podrez 
Prokurent Samoistny 
RCZ Sp. z o.o. 


