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Projekt „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów oraz 
okolic” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020                 

 
Korfantów, 14.01.2021 r. 

  
ZK/04/2021 
 

ZAPROSZENIE 
do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na: Dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu 
„Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów oraz 
okolic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  
 
1. Nazwa i adres zamawiającego: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.  
ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów  
sekretarz komisji ds. zamówień publicznych Anna Kłonowska  
e-mail: zamowieniapubliczne@ocr.pl 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia  
1) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 
33193000-9, wózki inwalidzkie, CPV 33192100-3 łóżka do użytku medycznego, 33190000-8 różne 
urządzenia i produkty medyczne.  

2) Przedmiotem zamówienia jest:  
Część I: łózko ortopedyczne – 8 szt. 
Część II: materac przeciwodleżynowy gąbkowy z pokrowcem – 5 szt. 
Część III: wózek inwalidzki o podwyższonym udźwigu – 3 szt. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1a – 1c.  
 
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych –  Wykonawca może złożyć ofertę na 
wszystkie lub na wybrane części zamówienia.  
 
4. Termin wykonania zamówienia  
Dostawa do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. 
 
5. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć  
mailowo, na adres:  zamowieniapubliczne@ocr.pl,  
lub w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11, w terminie do 
dnia 21 stycznia 2021 r. do godz. 09.00  
 
6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: 

Cena - waga 100% 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Ofertę 
należy złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej, zgodnie z pkt 4 
niniejszego zapytania ofertowego.  
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8. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy 
złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert. 

 

Załączniki: 

- załącznik nr 1a – opis przedmiotu zamówienia część I 
- załącznik nr 1b – opis przedmiotu zamówienia część II 
- załącznik nr 1c – opis przedmiotu zamówienia część III 
- załącznik nr 2 - formularz oferty 
- załącznik nr 3 - wzór umowy 
- załącznik nr 4 - oświadczenie 
- załącznik nr 5 - klauzula informacyjna 

 
 
 
 

Prezes Zarządu 
           Wojciech Machelski 

 
 

 


