Zespół Szkół nr 8
ul. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin
tel. + 48 91 4337240

Szczecin, 03.11.2015 r.

Zapytanie ofertowe o cenę 1/11/2015
(dotyczy doposażenia gabinetu pielęgniarki szkolnej
I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół nr 8
al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin
NIP: 852-18-73-456
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest doposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej w Zespole Szkół nr 8
w Szczecinie o następujące elementy:
• podświetlana tablica do badania wzroku
• aparat AMBU dla osoby dorosłej
• elektroniczna waga lekarska
• kozetka medyczno-rehabilitacyjna
• lodówka/zamrażarka do gabinetu lekarskiego do przechowywania lodu
• szafa szklana medyczna jednodrzwiowa
• szafa na dokumentacje medyczną z półkami zamykana
• stolik zabiegowy bez misek
Elementy stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być wykonane zgodnie
z przepisami prawa i posiadać wymagane prawem atesty. Na wszystkie elementy musi obowiązywać
minimum 36 miesięcy gwarancji.
.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20 grudnia 2015 r
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową, a w przypadku wersji elektronicznej posiadać nagłówek firmowy,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- określać kwotę netto wykonania usługi
- podpisana przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
kierownik@zs8.szczecin.pl , faksem na nr: 91 43 43 721, poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin do dnia 13.11.2015 r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.11.2015 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 15:00 w siedzibie Zespołu Szkół nr 8.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium 100% - cena
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.zs8.szczecin.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Jakub Pleskacz pod numerem telefonu 91 4337240 oraz adresem
email: kierownik@zs8.szczecin.pl

