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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

1. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr 
B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę Urządzenie 
wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M28AW2G54A (laserowe; A4), Urządzenie wielofunkcyjne HP 
Laserjet Pro M227FDN MFP G3Q79A (laserowe; A4; Skanerpłaski).  
Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawę Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M28A 
W2G54A (laserowe; A4) sztuk 3; Urządzenie wielofunkcyjne HP Laserjet Pro M227FDN MFP 

G3Q79A (laserowe; A4; Skanerpłaski) sztuk 1. 

termin wykonania zamówienia: do 20.10.2021r. 

1) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

:posiadanie stosownych uprawnień,  

2) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: wpis do ewidencji prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

3) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z wykonawcami: oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres 

email: piotr.gierczak@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 

Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie drogą 

elektroniczną. Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest Piotr Gierczak, 

4) termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty, 

5) opis sposobu przygotowywania ofert:: Zamawiający wymaga, aby oferta była właściwie 

sporządzona. 

a) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, 

b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający wymaga 

załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego, 

c) Cena oferty musi być podana liczbą i słownie, 

d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać 



stan faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności i parafowane przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania Wykonawcy, 

e) Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert 

(np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert), 

f) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 

wyłącznie Wykonawcę, 

6) Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy przesłać do dnia 07.10.2021 roku 

do godz. 14.00 na adres : piotr.gierczak@szpitalpsychiatryczny.radom.pl, 

7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100%, 

8) Wadium, o ile przewidziano: zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

 


