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Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę ortykułów piśmiennych i wyrobów biurowych dla
Wojskowej Specjalistycznej Przycllodni Lekarskiej w Storgardzie Szczecińskim-.

ZAPROSZENIE

Dyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Stargardzie Szczecińskiej zaprasza do

złożenia oferfy cenowej w trybie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U . z 20|3 r., poz. 907 z późniejszymi zm ianami).

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa artykułów piśmiennych i wyrobów biurowych do

Woj s kowej S pecj a I i styc znej P r zy chodni Lekarsk iej :

- ArĘkuły biurowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr l
do niniejszego zaproszenia.

Warunkiem wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym jest złożenie następujących dokumentów :

- oferry cenowej (załącznik nr l),

- Potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub

z centralnej ewidencji i inforrnacji o działalrrości gospodarczej.

Zamavłiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania na każdym jego etapie, bez

podania przyczyn.

Zamawiający wymaga aby dostawy odbyły się na kosŻ Wykonawcy.

oferta musi byó sporządzona w języku polskim pod rygorem niewazności, w formie

pisemnej.

ofeĘ należy składać do dnia 08.01.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Wojskowej Specjalistycznej

Przychodrri Lekarskiej w Stargardzie Szczecińskim al. Żołnierza 37 w pokoju nr 20Ż lub pocztą na

adres Zamawiającego.

oferty na|eŻy składaó w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Koperta powinna być
Zaadresowana na adres Kupującego:



WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSK A SPZOZ
7 3 -l l0 STARGARD SZCZECŃSKI
Al. Żołnierza37
or az oznakowana następuj ąco :
oFERTA CENoWA / ART. PIŚMIENNE I WYROBY BIURoWE
NIE OTWIERAC PRZED /08.01 .20161 godz..lO.3Ol

Poza oznaczeniami powyŻej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres oferenta.

Szczegółowych informacji na temat niniejszego zapytania ofertowego udziela p. Magdalena
Rapeła.

Z oferentem, który zaofeĄe najniższą cenę zostanie podpisana umowa na dostawę przedmiotu

zamówienia, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zalączniki d o zapyta n ia :

l. oferta cenowa (załącznik nr l )

2. Projekt umowy (zalącznik nr 2)
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