
 
Załącznik nr 3 
do Regulaminu  

udzielania zamówień pozaustawowych 
 

Radom, dnia 07.06.2022r. 
 

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:  

Przegląd, konserwację i legalizację podręcznego sprzętu gaśniczego 

2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

1) opis przedmiotu zamówienia (jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest rozbudowany – w załączniku):  

Załącznik nr 1. 

2) termin wykonania zamówienia: 21.06.2022r. – 30.06.2022r. 

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

Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu. 

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

spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy. 

5) 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 pisemnej. Wszelka korespondencja pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą prowadzona będzie drogą elektroniczną. Osoby uprawnione do 

udzielania informacji po stronie Zamawiającego: 

Tomasz Łuczakiewicz (48) 3324594 lub 732 815 003  e-mail: bhp@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 

6) termin związania ofertą: Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu składania ofert. 

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

sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w załączniku nr 1 do 

niniejszego zaproszenia oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy:  

a) oferta musi być przygotowana w języku polskim. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w 

formie elektronicznej. 

b) Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę. 

8) miejsce oraz termin składania  ofert: Oferty można składać osobiście do pokoju nr 304 lub na 

maila: bhp@szpitalpsychiatryczny.radom.pl do dnia 17.06.2022r. 

9) opis sposobu obliczenia ceny: podana w ofercie cena musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie 

zamawiający. 

mailto:bhp@szpitalpsychiatryczny.radom.pl


10) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej 

oferty z najniższą ceną. 

11) istotne dla stron warunki zamówienia albo wzór umowy (wzór umowy w załączeniu): nie dotyczy 

12) wadium, o ile przewidziano: zamawiający nie przewidział wadium. 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Przedmiot oferty 

 

 

Lp. 
Typ 

gaśnicy 

Przegląd  
Cena  
netto 

Napełnianie 
proszkiem  
Cena netto 

Legalizacja  
Gaśnic 

proszkowych 
Cena netto 

Stawka 
VAT 

Cena  
brutto 

1. 
Gaśnica 
proszkowa 
GP 4X 

     

2. 
Gaśnica 
proszkowa 
GP 6X 

     

3. 
Gaśnica 
Śniegowa 
GS 2X 

     

4. 
Gaśnica 
śniegowa  
GS 5X 

     

            RAZEM BRUTTO  
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