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Dotyczy: x,apytania ofertowego na dostawę do Wojskowej SpecjalisĘcznej Przychodni
Lekarskiej h) Stargordzie Szczecińskim obuwia medycznego dla personelu
medycznego.

ZAPROSZENIE
Dyrekcja Wojskowej SpecjalisĘcznejPrzychodni Lekarskiej w Stargardzie Szczecińskiej zapraszado
złoŻenia oferry cenowej

w trybie przepisu

art.

4 pkt 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia Ż004 r'

Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U. zŻ013 r,,poz.907 zpoźniejszymi zmianami).

Przedmiotelnzapytania ofertowego dostawa do Wojskowej SpecjalisĘcznej Przyclrodrri Lekarskiej
obuwia roboczego medycznego:
- Obuwie robocze medyczne

KaŻda para obuwia musi byó oddzielrrie zapakowana iopisana rozmiarem. oferent zobowiązany jest
dostarczyó wraz Z pierwszą dostawą instrukcj ę konserwacj i i uzytkowarria.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarĘ jest w załączniku,,A'' do
niniejszego zaproszenia.

Wszelkie miejsca w opisie przedmiotu zamówienia gdzie zostały wskazane znaki
towarowe, patenĘ lub pochodzenie należy rozumieć, że dopuszcza się składanie

ofert równoważnych.

Warunkiem wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym jest złożenienastępujących dokumentów
oferty cenowej (załącznik nr

:

1),

oświadczerria (załącznik nr 2),
PotwierdzoIrcj

za zgodnośćz oryginałem kopii aktualnego odpisu z właściwegorejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalrrościgospodarczej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przycryti"t.

oferty należy składać do dnia 24.l1.20t5 do godz. 10:00 w siedzibie Wojskowej Specjalistycznej
Przyclrodni Lekarskiej w Stargardzie Szczeciliskim al. Żołnierza 37 w pokoju nr 202lub pocztą na
adres Zamawiającego'

oferty naleŻy składać w nieprzejrzystych
zaadresowana na adres Zama'wiającego

i

zamkniętych kopertach. Koperta powinna byó

:

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SPZOZ
7 3 -IIO STARGARD SZCZECŃSKI

Al. Żołnierua37
oraz oznakowana następuj ąco :
OFERTA CENOWA /Dostawa obuwia roboczego medycznegol
NIE OTWIERAC PRZED /24.11.2015 r.l godz.IL3O1
Poza oznaczeniami powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres oferenta.

Przy wyborze Wykonawcy' Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena -80 %
Jakość_20 %

Z

oferentem, który zaoferuje powyŻsze kryteria zostanie podpisana umowa na dostawę przedmiotu

zamówienia, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zalączniki d o zapyta

l.
2.
3.
4.

n ia :

opis przedmiotu zamówienia _ załącznik A
oferta cenowa (załącznik nr l )

oświadczenie (załącznik nr 2)
Projekt umowy (załącznik nr 3)

łj j:lfl

r*fl'łif,lmHffifufi ngl*l:l

w $rarl5rdzio Szczechldrim

--ź.-. 'rrĘr{e-,.,r';

SPECYFIKACJA PARAMETROW TECHNICZNO _
UZYTKOWYCH

ZAŁĄCZNIK

,,A',)

Dot.: Zaproszenie do składania ofeń w trybie przepisu ań. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia
2004 r, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U, z20t3 r,,poz.907 zpóźn. zm.) nadostawę
obuwia roboczego medycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ
w Stargardzie Szczecińskim.

Nazwa przedmiotu
zamówienia

Lp.

Ilość
Dar

Rozmiar

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

B

A*B

A
I

Obuwie damskie

2.

obuwie męskie
Razem

22

35-41

1

42

23

x

x

Podeszwa antypoślizgowa' profil ortopedyczny, skóra licowa biała oraz kolorowa,
otwarta i zamknięta częśćpalcowa, perforacja i otwory umożliwiające wentylację stopy'
możliwośćregulacji tęgościoraz możliwośćdodania paska na piętę - spełnienie ogólnych

wymagań bezpieczeństwa dla obuwia zawodowego bez wzmocnionej ochrony palców

stopy_ oznakowanie CE, zgodnośćz

normą PN-EN Iso 20347

lub

EN 347-1.

KaŻda paru obuwia będzie oddzielnie zapakowana i
Z pierw

szą dostawą Wykonawca dostarczy instrukcj ę konserwacj

opisana

rozmlarem.

i i uzytkowania.
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