
 

 

 

 
Warszawa, dnia 18.07.2022 r. 

Sygnatura sprawy: BSU/28/2022 
 
 

Wg rozdzielnika  
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
   

 
Zapraszamy do udziału w procedurze zapytania ofertowego, bez stosowania przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi 

zmianami), którego przedmiotem jest usługa transportu zespołem T z sanitariuszem, sygnatura 

sprawy: BSU/28/2022.  

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące procedury (zapytania ofertowego):  

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) przedstawiony jest w załączniku nr 1  
do Zaproszenia. 

II. Kody CPV określające przedmiot zamówienia: 60100000-9, 60130000-8. 
III. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia. 
IV. Wykonawca składa ofertę na własny koszt. 
V. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (włącznie). 
VI. Kryterium oceny ofert: 100 % cena (za najlepszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia 

wymagania Zamawiającego i zawiera najniższą cenę). 
VII. Zawartość oferty (dokumenty wymagane do złożenia przed upływem terminu składania ofert): 

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do Zaproszenia. 

2. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do realizacji 
zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zaproszenia. 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Łukasz Podrucki  – tel. (22) 51 52 768, e - mail: 
lpodrucki@grochowski.waw.pl.  

IX. Tylko oferty spełniające opis przedmiotu zamówienia i złożone na formularzu 
ofertowym, zgodnym z wzorem, będą rozpatrywane.  

X. Wszelkie pytania dotyczące procedury (OPZ, projekt umowy, formularz, sposób prowadzenia 
zapytania) prosimy przesyłać na adres e-mail: lpodrucki@grochowski.waw.pl do dnia 
20.07.2022 r. do godziny 12:00. 

 
 
 



                                                                                  
 
   

 

XI. Oferty podpisane przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy, można 
przesyłać drogą elektroniczna na adres lpodrucki@grochowski.waw.pl do dnia 22.07.2022 r.  
do godz. 09:30. Zamawiający dopuszcza skan oferty (sporządzonej w formie papierowej  
i podpisanej) lub dokument podpisany elektronicznie (podpisem elektronicznym). Oferta może 
również zostać złożona w wersji papierowej w Sekretariacie Zarządu Szpitala. Oferty zostaną 
otwarte / odczytane w dniu 22.07.2022 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert przeprowadzone 
zostanie w siedzibie Zamawiającego – ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, Pawilon  
nr VII, II piętro, pok. 203 – Sala konferencyjna. 

XII. W przypadku wątpliwości, pytań lub niejasności Zamawiający ma prawo zwrócić się do 
Wykonawców o złożenie wyjaśnień, informacji lub dokumentów w zakresie związanym  
z przedmiotem zamówienia i realizacją umowy. Brak złożenia wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty. Jeżeli złożone wyjaśnienia, informacje lub 
dokumenty potwierdzą wątpliwości Zamawiającego co do złożonej oferty (podstawy 
odrzucenia oferty), to ofert może zostać odrzucona.  

XIII. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców do uzupełnienia informacji, dokumentów lub 
formularzy.  

XIV. Zamawiający odrzuci oferty wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu w związku  
z zaistnieniem w stosunku do nich przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 
835 z późn. zm.) lub art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1. 

XV. Zamawiający ma prawo do unieważnienia (zakończenia, zamknięcia) procedury na każdym 
etapie jej przeprowadzenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu żadnych 
kosztów. 

XVI. Złożone oferty są jawne i będą dostępne, na wniosek, od dnia 22.07.2022 r. od godziny 12:00. 
 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:  
1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia; 
2. Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz ofertowy; 
3. Załącznik nr 3 do Zaproszenia – Oświadczenia; 
4. Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Projekt umowy; 
5. Załącznik nr 5 do Zaproszenia – Klauzula informacyjna. 
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