
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 

Wrocław, dnia 19.12.2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

na dostawę medycznych materiałów eksploatacyjnych  

 

W związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych 

świadczonych przez PGK „Pro Corde” dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych, poprzez utworzenie 

„Centrum aktywnego starzenia się”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014 – 2020, zapraszamy do złożenia oferty na realizację przedmiotowego 

zamówienia. 

 

Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) zgodnie z zasadą rozeznania rynku opisaną 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

A. ZAMAWIAJĄCY 

 
Polska Grupa Kardiologiczna „PRO CORDE” sp. z o.o. 
ul. Nowowiejska 64-66 / 1A 

50-315 Wrocław 
NIP: 8982199414 
REGON: 021817130 
 

B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia stanowią: 

a) Produkt przeznaczony do dezynfekcji miejscowej. Zastosowanie: do dezynfekcji wyrobów 

medycznych, wyposażenia medycznego i powierzchni wyrobów medycznych o pojemności 1 

litra sztuka.  

- Liczba sztuk preparatu będącego przedmiotem zamówienia: 180 sztuk.  

b) podkłady wiskozowe (gaza wiskozowa) – rozmiar: 8cm x 6cm. 

- Liczba sztuk: 720 sztuk.  

c) żel pod głowicę do ultradźwięków o pojemności 5l w miękkim opakowaniu. 

- Liczba sztuk: 36 opakowań (180 litrów).  

- Ze względu na krótki termin ważności, dostawa powinna być rozłożona na 3 terminy. 

d) taśmy oporowe do ćwiczeń:   

• długość taśmy: 2,5m,  

• szerokość taśmy: 13cm,  
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• opór taśmy: ekstra mocny (kolor niebieski taśmy) i specjalnie mocny (kolor czarny 

taśmy) 

• opór w kg w rozciągnięciu 100% - taśma niebieska 2,6kg, taśma czarna 3,3kg,  

• opór w kg w rozciągnięciu 200% - taśma niebieska 3,9kg, taśma czarna 4,6kg.  

- Liczba sztuk: 480 taśm (240 niebieskich i 240 czarnych). 

e) oliwka do masażu o pojemności 1 litra sztuka.  

- Liczba sztuk: 180 sztuk (180 litrów). 

f) podkłady medyczne – rozmiar: 50x50 cm, średnica otworu 4 cm. 

- Liczba sztuk: 720 rolek. 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

• 33140000-3 – Materiały medyczne. 

 

 

C. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia w ramach jednej dostawy w terminie 

do 7 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Wykonawcę zlecenia dostawy, za 

wyjątkiem dostawy żelu pod głowicę do ultradźwięków, która ze względu na krótki termin 

ważności żelu powinna być podzielona na 3 dostawy (3x12 opakowań).  II i III część dostawy 

żelu pod głowice do ultradźwięków powinna wystąpić odpowiednio do 2 i 4 miesięcy od 

wyboru Wykonawcy po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym w celu 

uzgodnienia dokładnego terminu dostawy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania zlecenia dostawy (zgodnie wzorem 

przedstawionym w załączniku nr 3) w terminie do 28.12.2017. 

3. Miejsce dostawy: Dom Medyczny „Pro Corde” w Opolu, pl. Piłsudskiego 11A. 

 

D. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. Dostawca ma zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi. 

 

E. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY   

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych 

i kapitałowych, zgodnie z wzorem załącznika nr 2. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
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E. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Prosimy o złożenie oferty w terminie do 27.12.2017 r. do godz. 9.00 

2. Oferty można składać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres 

Zamawiającego: 

 Polska Grupa Kardiologiczna „PRO CORDE” sp. z o.o. 

 ul. Nowowiejska 64-66 / 1A 

 50-315 Wrocław 

Z dopiskiem: „Oferta dot. zapytania na medyczne materiały eksploatacyjne, nie otwierać przed 

27.12.2017 r., przed godz. 12.00” 

3. Wybór wykonawcy nastąpi 27.12.2017 o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego. 

4. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy nastąpi 27.12.2017 do godziny 16.00. 

 

F. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. Ocenie zostaną poddane oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu opisane w sekcji D. 

2. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najniższą cenę. 

 

G. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność za dostawy będzie dokonywana w 3 transzach po wystawieniu faktury za wykonanie 

każdego etapu dostaw, wystawionej po uprzednim zaakceptowaniu przez obie strony protokołu 

odbioru dostawy (bez uwag) (I dostawa- do 7 dni od dnia wyboru Wykonawcy, II i III - 2 i 4 miesiące 

od wyboru Wykonawcy po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym w celu 

uzgodnienia dokładnego terminu dostawy). 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Zlecenie dostawy 


