
Zapytanie Ofertowe  

 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny     
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa 
Tel. 34/ 367-31-04, nr faksu: 34/ 367-31-28,  
Adres strony internetowej: www.szpitalparkitka.com.pl 
NIP: 573-22-99-604 

       Osoba uprawniona do kontaktu:  
                 Marcin Markowski, tel 34/367-31-26, mmarkowski@szpitalparkitka.com.pl  
       Godziny urzędowania: w dni powszechne od 7.30-14.30 

 
II. Postanowienia ogólne 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie                      

w związku z prowadzonym postępowaniem o  udzielenie zamówienia – w trybie art.4 pkt. 8 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . – Prawo zamówień publicznych  

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do gotowej platformy zakupowej (zw. dalej 

platformą,) umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zapisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej 

dalej „ustawą pzp”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 

czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1320) w okresie 36 miesięcy od dnia wdrożenia przedmiotu 

zamówienia i udostępnienia platformy Zamawiającemu.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do niniejszego 
zapytania. 
2. Uruchomienia platformy nie może przekroczyć terminu 30.06.2019. 

IV. Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich wagami:  

 
1) Kryterium oceny ofert: 

 

Lp. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta w danym 

kryterium 

1. Cena  90% 90 punktów 

 Spełnienie wszystkich 
wymogów OPZ 

10% 10 punktów 
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V. Miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę opatrzoną następującym napisem:  

PLATWORMA ZAKUPWA  
 
Prosimy przesłać w terminie do dnia 13.06.2019r. do godz. 10:00 na adres: 
kancelariawszs@data.pl lub listownie 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP  
ul. Bialska 104/118, 
42-200 Częstochowa                                                                                            
Kancelaria 

Oferta otrzymana przez Zleceniodawcy po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 
zwrócona Wykonawcy pod wskazany adres. 

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert  

1. Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi 

Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa w pokoju 3.21 (II piętro) w dniu  

13.06.2019r. o godz. 10:15. 

VII. Wybór Wykonawcy 
Zleceniodawca po zbadaniu ofert pod względem formalnym dokona wyboru wykonawcy, 

który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o podane kryterium wyboru. 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 
postępowaniu, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania, może być 
wezwany przez Zleceniodawcy, do złożenia: katalogów/folderów/prospektów/informacji 
zawierających opisy oferowanego przedmiotu  zamówienia, potwierdzające spełnianie 
parametrów i wymagań zawartych w Załącznikach. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty należy złożyć w 
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

 

VIII. Informacje dodatkowe 

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 
3. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
4. Zleceniodawca ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez 
podania przyczyn. 
 

IX. Wzór umowy 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi Załącznik. Termin zawarcia umowy zostanie określony  

w informacji o wynikach postępowania. 

X. Zawiadomienie o wyborze oferty 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Zleceniodawcy www.szpitalparkitka.com.pl w zakładce: KONKURSY 
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XI. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu Ofertowym mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity z 2017 r. poz. 459.). 

 
 


