Zakład Karny w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 68, 57-100 Strzelin
tel.71 39 27 500, fax. 71 39 27 507, e-mail: zk_strzelin@sw.gov.pl

D/P-K.071.2.2020.JK

Strzelin, dn. 07.10.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z potrzebą podpisania usług na świadczenia medyczne, a co za tym idzie analizą
przedmiotowego rynku medycznego w Strzelinie, zwracamy się do Państwa z prośbą dotyczącą rozważenia
możliwości podjęcia współpracy z naszą jednostką.
1. Informacje o zamawiającym:
Zakład Karny w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 68
57-100 Strzelin
tel. 713927500
zk_strzelin@sw.gov.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) na mocy art. 4 ust. 8.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są badania profilaktyczne osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników
i funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Strzelinie. Zlecenie obejmowałby wykonanie badań i konsultacji
specjalistycznych w ilościach wskazanych w tabeli.
Przewidywany czas trwania umowy: 01.11.2020r. - 31.10.2021r.
4. Opis kryteriów wyboru wykonawcy:
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium:
1. Cena – 80pkt
Wyliczana według następującego wzoru:
C=Cn/Co x 80
gdzie:
C= przyznane punkty
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Zakład Karny w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 68, 57-100 Strzelin
tel.71 39 27 500, fax. 71 39 27 507, e-mail: zk_strzelin@sw.gov.pl

Co= cena oferty ocenianej
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80pkt.
2. Odległość od siedziby ZK – 20pkt
(Odległość obliczana za pośrednictwem aplikacji Google Maps)
Odległość od siedziby zamawiającego do 5km – 20 pkt
Odległość od siedziby zamawiającego od 5,1 km do 30 km– 10 pkt
Odległość od siedziby zamawiającego od 30,1 km do 50 km – 0 pkt
Wykonawca określa cenę zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty wartości brutto przypadającej
na 1 badanie. Cena podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie
podlega zmianie.
5. Warunki realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy w oparciu o ceny zaproponowane w formularzu
ofertowym – wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do pisma.
6. Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Karnym w Strzelinie ul. Ząbkowicka 68,
57-100 Strzelin do dnia 15 października 2020r. do godz. 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający prześle za pomocą skrzynki elektronicznej.

