
                                                                        Nr sprawy PCZ-NZP-382/19/21 

        .......................................... 

          (pieczęć Zamawiającego) 

                                                                                                                             Lwówek Śląski, 17.12.2021 r. 

          (miejscowość, data)    

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

1. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, zaprasza do złożenia 

oferty na: „ Dostawy gazów medycznych” 

2. Opis przedmiotu zamówienia: sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą 

butli przez okres 24 miesięcy 

1)  sprężony tlen medyczny w butlach 40 l – 512 kg  

2)  sprężony tlen medyczny w butlach 10 l –  112 m3 

3)  sprężony tlen medyczny w butlach   2 l –  129 m3 

4)  sprężone powietrze w butlach 40 l – 120 m3 

5)  CO2 do krioterapii w butlach 26 lub 30 kg – 2 600 kg 

6)  CO2 medyczny do laparoskopii w butlach 10 l (7,5 kg) – 150 kg 

7)  podtlenek azotu medyczny w butlach 10 l (7,0 kg) – 140 kg 

8)  azot ciekły skroplony, schłodzony – 5 000 kg  

9)  dzierżawa butli – ok. 55 480 butlodni 

10)  transport gazów do Szpitala w Lwówku Śl.– 50 kursów 

11)  transport gazów do Szpitala w Gryfowie Śl. – 30 kursów 

Szczegółowy opis zamówienia w zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Warunki udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu do 

oferty należy dołączyć:  

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp lub wskazać dostępność w formie elektronicznej,  

- oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP 

zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami - zał. nr 3 do zapytania ofertowego; 

- ważną koncesję/zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 

2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2021 poz. 1977 ze zm.); 

- ważne zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z ustawą 

Prawo  farmaceutyczne, jeżeli wykonawca jest wytwórcą; 

- charakterystykę produktu leczniczego.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do złożenia dokumentów 

potwierdzających, że zaoferowane gazy medyczne są zarejestrowane i dopuszczone do obrotu na 

terytorium RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.    



     

 

4. Termin realizacji zamówienia: dostawy gazów medycznych w okresie 24  miesięcy od dnia 01.01.2022 r.  

do 31.12.2024 roku, miejsce dostaw - Szpital w Lwówku Śl. ul. Kościelna 21, Szpital w Gryfowie Śląskim 

ul. Rzeczna 25. 

5. Opis kryteriów wyboru Wykonawcy /oceny ofert: cena 100 % za całość dostaw określonych w zał. nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

6. Okres gwarancji (termin ważności): min 24 miesiące od daty napełnienia.  

7. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w postaci zaszyfrowanego katalogu elektronicznego 

podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

Oferty w postaci katalogów elektronicznych oraz hasła do nich należy przesłać do Zamawiającego pocztą 

elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl do dnia 23.12.2021 r. godz. 11:00. Za datę 

przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na pocztę elektroniczną Zamawiającego. Do komunikacji elektronicznej Zamawiający wymaga 

korzystania z narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które są ogólnie dostępne.  

8. Termin składania / otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2021 r., o godzinie 12:00 

9. Termin i warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury, przelew na konto. 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mirosław Sławecki, tel. 516 145 017, 

e-mail: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl  

11. Sposób przygotowania oferty:  

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 

Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązania spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy 

składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i zaciągania 

w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że jeżeli z 

dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania 

wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Z dokumentów dołączonych do oferty musi 

bezpośrednio wynikać upoważnienie do zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań finansowych w 

wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz do podpisania oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego 

rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub umowa spółki cywilnej w 

przypadku spółek cywilnych), to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis 
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takiego pełnomocnictwa, wystawionego do reprezentowania Wykonawcy przez osoby do tego 

upełnomocnione. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, 

o których mowa w treści niniejszego zapytania. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego 

wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej 

ofertę. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 

przyczyn.  

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.pczlwowek.pl w zakładce „zamówienia 

publiczne”  

 

Załączniki: 

1. zał. nr 1- formularz ofertowo cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 

2. zał. nr 2- wzór umowy 

3. zał. nr 3-oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu 

4. zał. nr 4-formularz oferty 

 

 

 

                                                                               Zatwierdzam           

 

                                                                                                           
…………………………………………….. 

                                                                                        (data i podpis) 

 

 

http://www.pczlwowek.pl/

