
                                                    Wrocław, 20-10-2020 r.    

   
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
Zamówienie realizowane jest w trybie: art. 4 pkt. 8 tj. wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.) 
 
 
M-II-2310-68 /2020  , KP JAWORZYNA 
M-EDK-354539/2020,  
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław 
NIP: 896-000-47-80 REGON: 930 156 216 
Sekretariat: Tel. 47 871  44 10 Faks 71 340 41 25 
 
OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU: 
Agnieszka Gawlik – Tel. 47 871  24 01 
 
PRZEDMIOT I ILOŚĆ ZAMÓWIENIA: 

 
 

Apteczka biurowa metalowa z wyposażeniem-2 kpl. 
 

1. Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży szt. 2 

2. Rękawiczki nitrylowe para 10 

3. Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 1 

4. Kompresy z gazy jałowe 9 cm x 9 cm opakowanie 5 (15 szt.) 

5. Kompresy z gazy niejałowe 10 cm x 10 cm opakowanie 1 (100 szt.) 

6. Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką 10 cm x 5 m szt. 2 

7. Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m szt. 4 

8. Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1 m opakowanie 1 

9. Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m opakowanie 1 

10. Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m szt. 1 

11. Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 250 ml szt. 1 

12. Preparat na oparzenia w sprayu szt. 1 

13. Nożyczki ratownicze szt. 1 
 

 
Apteczka: 

 plastikowa lub metalowa,wym. w przybliżeniu wys. 30cm-35cm, szer. 25cm -28cm, gł.11cm-13 cm 

 z możliwością zamontowania na ścianie, 

 posiadająca oznaczenie w postaci białego krzyża na zielonym tle, 

 
 

       

1) Towar musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu                              
i użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

2) Środki opatrunkowe winny być z terminem ważności nie krótszym, niż 30 miesięcy 



od dnia dostarczenia towaru do Zamawiającego (produkcja bieżąca). 

3) Towar ma być dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach 
producenta. Opakowania jednostkowe muszą posiadać zamknięcia, które zapewniają 
sterylność konkretnego produktu.  

4) Wszystkie materiały medyczne i opatrunkowe muszą posiadać etykiety w języku 
polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz datą ich 
przydatności do stosowania.  

5) Zaoferowany asortyment musi być:  
6) - wytwarzany i wprowadzany do obrotu zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej 

odnośnie wytwarzania i wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, bądź być 
zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych, 

            - oznakowany znakiem CE, 
            - posiadać wysoką jakość i spełniać funkcje do jakich został przeznaczony. 
 

1. .Do odbioru przedmiotu zamówienia upoważnia się komisję w składzie: 

 Dariusz Kubacki 

 Zygmunt Świąć 

     Komisja sporządzi protokół odbioru po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do magazynu KWP. 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
Termin składania ofert: 02.11.2020 r. do godziny 12:00 

Dostawa maksymalnie do dnia 12 listopada 2020 r. 
Miejsce dostawy: Magazyn Wydziału Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu,  
ul. Sokolnicza 12, 53-676 Wrocław, tel. 71/ 340 32 77 
 
WARUNKI POSTEPOWANIA / ZAMÓWIENIA: 
Płatność przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT. 
Kryterium wyboru oferty – cena jednostkowa brutto – waga 100 %. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert 
decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej). 
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również 
uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT oraz podatkami i 
opłatami lokalnymi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), 
unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez 
podania przyczyny. 
Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w 
przedmiotowym zaproszeniu do złożenia ofert. 
 
Fakturę prosimy wystawić na: 

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ,ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław , NIP 896-000-47-80 

 
KARY UMOWNE: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 



a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy 
brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało 
nastąpić wykonanie przedmiotu umowy, lub 
b) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy - zamówienia. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności 
Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania 
odrębnego oświadczenia w tym zakresie. 
Zamawiający może odstąpić od umowy-zamówienia w przypadku opóźnienia przekraczającego jeden 
dzień kalendarzowy przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy-zamówienia. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
(pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej 


