Załącznik nr 14
do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych

Warszawa, dnia 07 luty 2022 r.

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny z siedzibą w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na:

Dostawę jednorazowych, sterylnych filtrów do stolika Operio-Mobile

1. Miejsce przesłania oferty:
- SP Kliniczny Szpital Okulistyczny ul. Marszałkowska 24/26, 00-576 Warszawa
- pokój 4.16 (4 piętro) w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku

2. Termin składania oferty i próbek:
16 luty 2022 r.

3. Osoba do kontaktu:
Monika Piątkowska
Kierownik Działu Zaopatrzenia
tel.: 607 663 637
mail: mpiatkowska@spkso.waw.pl

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oraz jakością oferowanych produktów.
Dla oceny jakościowej Zamawiający prosi o dostarczenie próbek zgodnie z załącznikiem „Wykaz próbek”.

4. Oświadczenie:
Jeżeli są Państwo jedynym dystrybutorem w Polsce asortymentu wymienionego w niniejszym zapytaniu ofertowym to prosimy o dołączenie stosownego
oświadczenia (zwierającego datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy).

Załączniki:
1. Druk zapytanie ofertowe wraz z formularzem asortymentowo-cenowym
2. Wzór umowy
3. Wykaz próbek

Z poważaniem

Przez Monika Piątkowska o godz. 13:17, 7/2/22

Załącznik nr 1
WYKAZ PRÓBEK

Lp.
1

PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA

Ilość szt.
wymagana

Ilość szt.
dostarczona

Oferowany
produkt
typ/nr kat.

Numer serii
i data
ważności

Producent
nazwa, kraj
pochodzenia
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WYCENA PRÓBEK
Cena jedn.
netto
8

Wartość
netto
9

Wartość brutto

Jednorazowe, sterylne filtry do stolika
Operio-Mobile

1

Jednorazowy, sterylny filtr HEPA
kompatybilny z posiadanym przez
Szpital urządzenia OperioMobile
SterStay firmy Toul Meditech.
(Sterile shield LAF 02/LAF 02D ;
Operio/Stay/Toul 400/300/200)

1 szt.

Razem wartość próbek
Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów, również dotyczących wyceny próbek. Informacje
te są niezbędne do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

Oświadczam, że:
próbki dostarczone do testowania wyszczególnione w niniejszym załączniku do oferty, przekazane zostały nieodpłatnie w ramach prowadzonego postępowania dla zamówień
o wartości poniżej 130 tys. zł. i nie podlegają zwrotowi.

.................................................................................................
Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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