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Zaproszenie do złożenia ofer§

Nazwa zadania: ,,Wybór Wykonawcy badań ultrasonograficznyah Dopplera końcżyn dolnyah
w Areszcie Śledażvm w Radomiu"

Dyrektor Aresztu Śledaze8o W Radomiu o8łasża rozpoczęcie proćedury mającej
na celu wylonienie Wykonawcy poniższego przedmiotu zamóWienia

na podanych niżej Werunkach.

NażWa oraz adres zamawiające8o|
Areszt Śledczy W Radomiu

ul. Wolanowska 120,26-600 Radom
Telefon: (048) 613-10-00 Faks| {48) 330_86-13

Godżiny U rzedoWa n;a: 7,30_15.30

Adres strony interneiowej: WWW,5W,8oV,pl

Adres pocżty elektronicznej: as_radom@sw.8ov.pl

opis przedmiotu zamÓWienia, kod cPV, wymegania stawiane Wykonawcy:
1, Przedmiotem zamóWienia jest Wykonywanie badań UsG Dopplera kończyn dolnych

W szpitalu i Ambulatorium ż lzbą chorych Aresztu Śledcze8o W Radomiu,

2, sżacunkowa llość Wykonywanych badań W skali miesiąca: 1-3.

3, szacLlnkowa ;|ość do 28,02.2023 r, :10.
4. Wykonawca składając ofeńę, akceptuje fakt, iż ilość W/W badań określonych

W powyźszym ust, 2 i 3 jest ilością sżacunkową i służyć będzie Wyłącznie do
Wyliczenia ceny oferty i Wyboru Wykonawcy, ceny jednostkowe będą stałe przeż

okres obowiązywania umowy.

5. Zamawiający nie ponosi konsekwencj] finansowych zmniejszenia ilości z]econych

badań, Wykonawcy naleźy się Wyna8rodzenie Za faktycżnie Wykonane badania,

6, Kod cPV| 85121270 6,

7, szczegółowe badania oraz szacunkowa ilość zostały określone W żałączniku

,, Wzór umowy " jak róWnież W formularzu ofertowym,

Termin i miejsce wykonania zamóWienia:

1, Termin Wykonania żamóWienia: 28.02.2023 r.

2, Areszt Śledczy W Radomiu (szpital iAmbulatorium Aresziu Śledczego W Radomiu).

lV. Warunki płatnoś.i (termin, forma):



1. Płatność za usługę nastąpi W przecią8u 30 dni od momentu otrzymania
prżez Areszt Śledcży W Radomiu prawidłowo Wystawionej prżez Wykonawcę faktury
Wraż z dokumentami rozliczeniowymi po zakończonym miesiącu kalendarzowym.

zasady składania orert:

1. W ofercje należy podać ceny netto, brutto i stawkę podatku VAT za przedmiot
zamówienia,

2, Do oferty naleźy dołączyć oŚWiadcżenie odnośnie RoDo Według Wżoru
stanoWiącego załącżnik do niniejsze8o żaprosżenia,

3, oferta powinna spełniać następujące kfieria:
1) 1lożenie olerty W lo-mie pi5emnej,

2) Być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do Występowania W imieniu
Wykonawcy (do ofeńy Winny byĆ dołącżone pełnomocnictwa, zgodnie
ż Wymaganjami kodeksu cywilne8o),

3) Wsżystkie żałącżnik' do oferty Winny być róWnież podpisane prżez
upoważnionego prżedstawiciela, Zakres repreżentacji przedsiębiorcy musi
WynikaĆ ż dokumentÓW prżedstaWionych przez WykonaWcę,

4) Wszystkie strony ofeńy, a także miejsca , W który€h Wykonawca naniósł żmiany
Winny być pańfowane prżeż osobę podpisującą ofeńę,

5) każdy Wykonawca W prowadzonym postepowaniu może żłożyć Wyłącznie jedną
ofertę,

6) cena podana W ofercie Winna obejmować Wsżystkie kosżty i składniki związane
ż Wykonaniem zamóWienia oaaz Warunkami stawianymi prżez Zamawiające8o,
W tym: podatek od towarÓW iusług, oraz podatek akcyżowy, cło, transport,
opakowanie, oraŻ inne składniki mające WpłyW na Wysokość ceny,

4, Kosziy opracowania i żłożenia oferty ponosi Wykonawca,
5. osobami uprawnionymi do kontaktóW że strony Zamawia]'ącego są osoby

Wyznaczone poniŻej. Wnioski, zapytania, proŚby dotyczące prżedmiotu żamÓWienia
można dostarczaĆ osobiŚcie na adres Wysżczególniony W punkcie nr l niniejszego
zaprosżenia bądŹ składaĆ poprzeż §tronę platformażakupowa,pl, lub pod podanynl
niże] numerem teJefonu lub e maiji ppor. Mażena sobcżyk - tel, (48) 613 12 10,
adres e-mail: as radom@sw.€.v,pl. st. ahor. Aneta Golus tel. ( 4a| 6:13 12 52,
aders e_mai|:as radom@sw.Fov,p|,

Kryteria oaeny ofert, sposób wybolu najkorzystniejsżei oferty:
1, (ryterium Wybo.J olerty jest cena (cena - 1oo%),
2, ofeną na,lor.,Ystniejslą będż;e olerta ż 4ajniżl7ą ceną, spełniają.a wvma8ania

żamaWjającego,

3, oferty można składać osobiście W kancejarii jednostkj, prżesłać na e-maili
as radom@sw.Eov.pl lub na stronie platformazakupowa.pl,

4. W prżypadku składania oferty poprżez e-mail, oferta ta winna być podpisana
kwalifi kowanym podpisem elektronicznvm, podpisem żaufanym lub podpisem
osobistym prżeż osobę upoważnioną dojej podpisania.

5, oferty można składaćdo 25.!L.2022l, godż,i 72|oo,
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6, Wykonawca moźe prżed upływem terminu składania ofert Wycofać, użupełnić,

bądź zmienić swoją ofertę,

7, Termin żWiązania ofertą !^/ynosi 30 dni od dnia okreś|one8o W punkcie 4,

8, zamaWiający, W toku badania i oceny ofert, może żądać od WykonawcóW Wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofeń, bądŹ ich użupełnienia,

9, Zamawiający poprawia ocżywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

10, Wykonawca przedmiotu ZamóWienia żostanie Wyłoniony spośród nadesłanych

W terminie ofert zgodnych ż postanowieniami niniejszego zaproszenia do złożenia

lnne postanoWienia:

1, zamawiaiący odrzuci oferty W następująaych przypadkachI

1) gdy ofeńa jest nieżgodna z niniejsżym zaprosżeniem do złożenia ofefty, bądź z

oboWiążującymi prżepisami praWa,

2) sdy ofeńa została złożona po telminie określonym W punkcie V|,4.

2, zamawiaiący żastrżega sobie prawo odrzucenia ofeny w p.zypadku:

1) Bdy kwota złożonej ofeńy przekracza szacunkową Wańość zamóWienia

powiększoną o WartoŚĆ naleźnego podatku VAT,

3, zamawiaiący unieważni postępowanie 8dy:
1) nie Wpłynęły żadne ofeńy, bądź źadne ofeńy nie podlegające odrżuceniu.

4- Zamawiający zastrzega sobie prawo prżeprowadzenia dodatkowych negocjacji

W momencie Uzyskania niesatysfakcjonującej ceny za prżedmiot żamóWienia.

5, Zamawiający zastrze8a sobie prawo przerwania niniejszej procedury W każdym

rnomencie bez podania przycżyny.

6, Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiające8o

do udzielenia zamóWienia, Zamawiający zastrze8a sobie prawo do unieważnienia

niniejsżego postępowania, W szcżególnościgdy: W momencie gdy każda ze złoźonych

praWidłoWo ofert będzie przekraczaĆ moźliWości fina nsowe zamaWiającego,

W sprawach nie unormowanYch ninieiszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy

kodeksu cywilnego, ustawy o działalności lecżniażej oraz lstawy o śWiadcżeniach

opieki zdrowotn€.i f inansowanych ze środkóW publicznych.
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