
Tarnowskie Góry, dnia 16 listopada 2020 roku 
 

 

oznaczenie sprawy 8/Z/2020 
 

 
 

Zamawiający, Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie, wpisany do rejestru 

podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 

000000012208, z siedzibą przy ul. Bytomskiej 22, 42 – 606 Tarnowskie Góry, działając 

zgodnie z Regulaminem zlecania zamówień w ramach Umowy o powierzenie grantu  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Zakup 

środków ochrony indywidualnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 

wskazany w treści załączników nr 1.1 do 1.7 do niniejszego zaproszenia. 

Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do siedziby Zamawiającego, 

tj. Szpitala Św. Kamila, ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry w terminie nie 

dłuższym niż do dnia 7 grudnia 2020 roku. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. 
 

1. Oferta winna być złożona na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu 

ofertowym. 

2. Wykonawca winien posiadać, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, zezwolenie 

bądź koncesję na prowadzenie działalności będącej przedmiotem niniejszego 

zamówienia. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach 

prowadzonego postępowania w formie pisemnej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

4. Termin składania ofert upływa dnia 23 listopada 2020 r. o godz. 900. Oferty należy 

złożyć w formie elektronicznej na adres: m.gasior@kamilianie.eu. Dopuszcza się 

skany podpisanych dokumentów, Zamawiający nie wymaga składania 

dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym. 

Zaproszenie do złożenia oferty 



5. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania winny być przesyłane  

na adres: m.gasior@kamilianie.eu. 

6. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
 

a) wypełniony formularz ofertowy, 
 

b) wypełniony załącznik opis przedmiotu zamówienia w zakresie części,  

na którą Wykonawca składa ofertę, 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia   

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

7. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający 

podpiszę umowę regulującą wzajemne prawa i obowiązki stron. 

8. Płatność za wykonane dostawy zostanie zrealizowana w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni licząc od dnia wykonania zamówienia oraz przekazania 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 

bez podania przyczyn. 

Załączniki: 

1. opis przedmiotu zamówienia, 

2. formularz ofertowy, 

3. wzór umowy. 

 

 

 


