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SZANOWNI PAŃSTWO 
 
Dotyczy: artykułów higienicznych, środków czystości, gospodarczych  
                wyrobów papierniczych i biurowych 
 
Prowadzimy postępowanie na dostawy artykułów higienicznych, środków czystości, 
środków gospodarczych, wyrobów papierniczych i biurowych dla naszego ZOZ. 
Postępowanie polega na podaniu cen zestawów artykułów przewidywanych przez nas na 
okres 12 miesięcy 
Zestawy przewidywanych produktów zamieszczamy na naszej stronie internetowej: 
www.zozzukowo.pl  
Można złożyć ofertę na jedną lub więcej części, lub na wszystkie.  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie innych niż podano opakowań zbiorczych pod 
warunkiem całkowitej ilości produktu nie mniejszej niż podana w tabeli dla danego 
artykułu. 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w każdej części. 
Zamawiający może zwrócić się do oferenta z prośbą o okazanie oferowanego produktu lub 
jego próbki. 
  
Przewidujemy: 

1. Zawarcie umowy na dostawę artykułów higienicznych i/lub środków czystości, 
i/lub gospodarczych i/lub wyrobów papierniczych i biurowych na okres 1 roku 
z Firmą/ Firmami, które przedstawią nam najkorzystniejszą ofertę.  

2. Dostawy ok. 1x w miesiącu do naszej siedziby na koszt dostawcy w ciągu do 7 dni 
od złożenia zamówienia cząstkowego 

3. Termin płatności 30 dni od dostawy produktów i faktury. 
  
Przewidujemy możliwość zadawania pisemnie pytań (w drodze mail i fax) dotyczących 
asortymentu do dnia 03.10.2014 do godz 12.00. 
Odpowiedzi na pytania oferentów zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej 
 
Składanie ofert do naszej siedziby w formie pisemnej w zamkniętej kopercie  
z napisem „OFERTA”  do dnia 10.10.2014 do godz. 12.00 
Oferta powinna zawierać: 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej we właściwym zakresie (kopia) 

2. wypełniony formularz – wszystkie pozycje w wybranej części lub częściach. 
Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania, 
lub przez nią upoważnioną.  
Przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do powyższych dostaw. 
Zapraszamy do złożenia oferty. 
 
Z poważaniem                                 Joanna Komorowska Dyrektor SPZOZ w Żukowie  


