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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Zamawiający Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: 

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – folie operacyjne. 
 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia  znajduje się w załączniku nr 2. 

2. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć do dnia 04.03.2020 r. do godz. 11.00 oferty 
należy złożyć w siedzibie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.  lub przesłać na 
adres 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11 lub drogą mailową na adres zamowieniapubliczne@ocr.pl 

3. Termin wykonania zamówienia:  24 miesiące od daty podpisania umowy 

4. Opis sposobu przygotowania oferty: należy złożyć: 

- podpisany przez upoważnionego przedstawiciela firmy druk oferty – załącznik nr 1,  

- formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 2 

- Katalogi, ulotki – materiały informacyjne oferowanych produktów zawierające zdjęcia oraz 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z nazwą producenta, opisem których pozycji formularza 
cenowego dotyczą – w języku polskim, w celu bezspornej identyfikacji wyrobu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek oferowanych produktów, jeśli dostarczone 
dokumenty nie będą w pełni potwierdzały wymagań opisanych przedmiotem zamówienia. 
 

5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: cena 100% 

       Sporządził:                                        Zatwierdził: 

                 Anna Kłonowska                                          Wojciech Machelski 

………………………………………………………….                                              ………………………………………………………… 
Podpis pracownika prowadzącego postępowanie                                                                                      Podpis i pieczęć Prezesa zarządu 
 

6. Załączniki: 
- formularz oferty – załącznik nr 1 
-  formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 2 
-  projekt umowy – załącznik nr 3 
- klauzula informacyjna – załącznik nr 4                                                                                                                           
 


