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ZAPYTANIE OFERTOWE ZK/20/2020 

 

Zamawiający Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia 
oferty na: Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do centralnej sterylizatorni. 

1. Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 
załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i 2f do zapytania ofertowego – formularz asortymentowo - 
cenowy 

2. Miejsce i termin składania ofert: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp.                    
z o.o. sekretariat lub mailowo: zamowieniapubliczne@ocr.pl, w terminie do dnia 8 stycznia 
2021 r. do godz. 10.00. 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia 

3. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

4. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę zgodną z załączonym wzorem (załącznik nr 1), 
wypełnionym formularzem (załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i 2f), kartami charakterystyki należy 
złożyć w formie papierowej lub mailowej w miejscu i terminie wskazanym w pkt 2.  

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

Sporządził:              Zatwierdził: 

          Ewa Polowa             Prezes Zarządu – Wojciech Machelski  

…………………………..          …………………………………………... 

 

6. Załączniki: 
- nr 1.   formularz oferty 
- nr 2a. formularz asortymentowo – cenowy – Pakiet I 
- nr 2b. formularz asortymentowo – cenowy – Pakiet II 
- nr 2c. formularz asortymentowo – cenowy – Pakiet III 
- nr 2d. formularz asortymentowo – cenowy – Pakiet IV 
- nr 2e. formularz asortymentowo – cenowy – Pakiet V 
- nr 2f.  formularz asortymentowo – cenowy – Pakiet VI 
- nr 3.   wzór umowy 
- nr 4.   Klauzula informacyjna 
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