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          ZK/10/2021 

Korfantów, dnia 09.02.2021 r. 

ZAPROSZENIE  

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na zakup lasera wysokoenergetycznego w ramach projektu: 

Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu 
medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie,                                              

RPOP.10.01.01-16-0012/19-01. 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

1. Nazwa i adres zamawiającego 

Zamawiający: 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

Dane do kontaktu: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

sekretarz komisji ds. zamówień publicznych Anna Kłonowska 

tel.77/ 43 44 055, fax. 77/ 43 44 005,  

www.bip.ocr.pl,  e-mail: zamowieniapubliczne@ocr.pl 

 
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:  
CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Ofertę można złożyć na jedną lub większą ilość części  
4. Termin wykonania zamówienia 
Do 14 dni od daty podpisania umowy 
5. Wymagania dotyczące składanej oferty: 

1) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. Wraz z ofertą Wykonawca 
składa załącznik nr 1 w którym opisuje parametry oferowanego sprzętu. 

2) Dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego:   
Katalogi (w formie wydruku, broszury, etc. lub w wersji elektronicznej - na trwałym nośniku) – materiały 

informacyjne oferowanych produktów zawierające zdjęcia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z 

nazwą producenta– w języku polskim, w celu bezspornej identyfikacji sprzętu. 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów. 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą elektroniczną 
(e-mail) lub faxem. 

2) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za 
pomocą poczty elektronicznej. 

3) Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

http://www.bip.ocr.pl/
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jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe. 
4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania ofert lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert  

w wyniku złożonych zapytań. 
6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej, prowadzonego 

postępowania. 
7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

zapytania. Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w taki sam sposób jak przedmiotowe zapytanie. 
8) Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz upublicznia tą informację w taki sam sposób 
jak przedmiotowe ogłoszenie. 
 

7. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

8. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych 
w zaproszeniu. 

3) Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. 

9. Miejsce i termin składania ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać na adres Zamawiającego: Opolskie 
Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11, lub przesłać drogą 
elektroniczną jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: 
zamowieniapubliczne@ocr.pl w  terminie do dnia  16.02.2021 r. do godziny 11:00 

2) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania na swojej stronie internetowej. 

10. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena – waga 100 pkt 
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę. 
3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty  

w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.  
 
11. Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia 

1. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 - oferta cenowa 

 

 


