Zalacznik nr 3

do regulaminu udzielania zam6wien publicznych
o wartoici nieptzekraczajqcei 30 000 euro netto

Wroclawskie Centrum Zdrowia

SP ZOZ

ul. Pod(62nicza 26/28,
53-208 Wroclaw

tel. 71 363 12 23
REGON 000313331

NtP 894 24-60-800

zn"k sprawy,

IR.,.!i1.,-Q.,.?.9 . Zcts'
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ZAPYTANIE OTERTOWE

Zapraszamy do udziatu w postqpowaniu prowadzonym w trYbie zapytania ofertowego na
Obsluge cateringowq podczas szkolenia dla poloinych/pielqgniarek w dniu 26.r'0.2018

Postepowonie pfowodzone no podstowie
publicznych

1.

- wartoii

ort.4 pkt I ustow z dnio 29 stycznio

2oo4 r. Prowo zomowieh

zom6wienio nie przekroczo Wrdzonei w zlotych kwoty 30 000 Euro

Zamawiaiqcy:

Wroclawskie Centrum Zdrowia

SP ZOZ

ul. Podr62nicza 26128,
53-208 Wroclaw

ierdzil:

sli
wrocraw, dnia ..9,!-0-'.i.9-!t......

2.

Opis przedmiotu zam6wienia oraz zakres zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia jest:
Klasyfikacia zam6wienia wg cPV:

55300000-3

Opis przedmiotu zam6wienia:

w dniu 26 10'2018
Obsluga caterinSowa przerwy kawowei podczas szkolenia
Menu do wycenY:

1.
2.

pieczona papryka
Kanapeczki dekoracyjne z warzywami, camembertem' i
Kanapeczki dekoracyine

z

wqdlinq i warzywami

-

50 sztuk

-

50 sztuk

3.
4.
5.

Mini tortille z rukolE, camembertem i2urawinq
Ciasto sernik 1 porcja na osobq

-

-

100 sztuk

50 porcji

Kawa (mleczko, cukier), herbata (cytryna, cukier)- bez ograniczei

W cenq proszq wliczyi transport, obstugq kelnerskE, araniacjq stolu, naczynia (dopuszcza siq zastosowanie

naczyi jednorazowych)

3.

Opis kryteri6w, kt6rymi zamawiaracy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia

kryteri6w i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Cena

,,c"

-

!00 %

Przv wvborze ofert Zamawiaiacv bedzie stosowal nastepuiace krvteria:

zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spoS16d

ofert

niepodlega.iacych odrzuceniu przy

zastosowaniu poniiszych kryteriow:

3.1. cena ,,C"- 100%

4.

Termin imiejsce realizacii zam6wienia.

Miejsce: DolnoslEska lzba Piel€gniarek i Poloinych ul. Powstaic6w SlEskich 50, 53-333 wroclaw
Termin realizacji zam6wienia: 26.1.0.2018 w godz 11.00 11.30

5.

Rozstrzygniecie postQpowania i zlecenie realizacii zam6wienia:

Wyb6r najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwtocznie.

po wyborze najkorzystniejszej oferty ZamawiajAcy zawiadomi Oferent6w, kt6rzy zto2yli oferty o wyborze
najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq iadres Oferenta, kt6rego oferte wybrano.
Niezwlocznie po wyborze najkorzystnie.iszej oferty zostanie zawarta umowa z WykonawcE'

W

przypadku

odmowy wykonania umowy przez wylonionego wykonawce, dopuszcza sie mo2liwosa zawarcia przez
zamawiajacego umowy z oferentem, kt6rego oferta zostata por6wnana ioceniona jako kolejna najbardziej
korzystna.

Zamawiajacy ma prawo do wezwai

o

wyja6nienia zaoferowanej ceny oraz zamkniqcia postqpowania bez

podawania przyczyny iwybrania kt6rejkolwiek z ofert

5.

Spos6b przySotowania ofert, mieisce

itermin ich skladania:

Oferty nale2y sktadai w formie pisemnej do dnia
w sekretariacie Wroclawskiego Centrum zdrowia

SP ZOZ, ul

15.10.2018

. Pod62nicza 26128.

Dokumenty bQdE przyjmowane w dni powszednie w godzinach 9:00-14:30
zamawiajacy dopuszcza r6wniei skladanie e mailem.

7.

Opis warunk6w udzialu w postepowaniu:

Zamawiajqcy wymaga w stosunku do Wykonawc6w przedstawienia w ofercie

wypelnionego formularza ofertowego zgodnie

z

zalqcznikiem nr 1,

do

godz.

14.30

Oferta musi byi podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawcow wymienionych
w rejestrze firmy lub dzialajqcych na podstawie pelnomocnictwa.
Termin zwiazania

z

oferta:30 dni od uolvwu terminu do skladania ofert.

wszetkie koszty zwiazane

z

przygotowaniem

i

zloieniem oferty ponosi wykonawca sktadajqcy ofertq,

niezale2nie od wyniku postqpowania.

8.

spos6bprowadzeniakorespondencjiwsprawieninieiszegozam6wienia:

pisemnie na adres: wroclawskie Centrum zdrowia sP zoz
ul. Podrcinicza 26128, 53-208 Wroclaw
a) e-mailem: knahorska@spzoz.wroc.pl

b) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

-

Kamila Nahorska, tel. 77 335-29-60

9. Warunki

platnosci za przedmiot zam6wienia: zaplata wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dokonana

bqdzie po odbiorze kodcowym
faktury VAT, w terminie 14 dni

-

ZalAczniki do zapytania ofertowego:
- zalEcznik nr 1

zal4cznik nr 2

- formularz ofertowy

-

wz6r umowy

i

rozliczeniu wszystkich rob6t, na podstawie prawidtowo wystawionej

uslugi i dostawy od daty ich dorqczenia zamawiajqcemu'

