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                    Nowy Tomyśl, 06 lutego 2018r. 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert : 
 

1. Zamawiający:    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
imienia doktora Kazimierza Hołogi 
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl 
fax 61 44 22 152 
e-mail: spzoz18@post.pl 

 

2. Przedmiot  zamówienia :  
 
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  MEDYCZNYCH 
 
Kody CPV:  90524400 – 0  usługi, gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 

90524000 – 6  usługi w zakresie odpadów medycznych 
 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych  
powstających w SP ZOZ w Nowym Tomyślu ul. Sienkiewicza 3 oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym ul. 27 
Grudnia 2, 64-330 Opalenica. 

2) Szacunkowa ilość odpadów medycznych do odbioru i unieszkodliwienia w okresie 12 miesięcy wynosi ok. 38.000 kg. 
Ilość odpadów uzależniona jest od ilości pacjentów oraz ilości wykonywanych zabiegów. 

3) Wykonawca udostępni Zamawiającemu pojemniki (kontenery) na odpady medyczne zamykane w sposób 
uniemożliwiający otwarcie przez osoby nieupoważnione w ilości dostosowanej do potrzeb Zamawiającego, nie mniejszej 
niż: 
a) min. 3 szt. o pojemności 660 l każdy oraz 2 zamykane pojemniki na części ciała i organy o pojemności 

dostosowanej do wielkości zamrażarki Zamawiającego (tj. średnicy ok. 36 cm i wysokości ok. 50 cm) do Szpitala 
Powiatowego w Nowym Tomyślu ul. Sienkiewicza 3; 

b) 1 szt. o pojemności  240 l. do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Opalenicy ul. 27 Grudnia 2. 
4) Wykonawca dokonując odbioru odpadów przywiezie taką samą ilość czystych kontenerów na wymianę. Pojemniki 

stanowią własność Wykonawcy i są przekazane Zamawiającemu w użytkowanie. Użytkowanie pojemników przez okres 
trwania umowy ujęte jest w cenie ofertowej i nie może rodzić żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.  

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpłatną dezynfekcję pojemników przeznaczonych na gromadzenie odpadów. 
Dezynfekcja powinna odbywać się po każdym odbiorze odpadów z pomieszczenia. Do oferty należy dołączyć kartę 
charakterystyki środka przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni, działającego nie dłużej niż 15 min. Preparat ma 
wykazywać skuteczność bójczą w obciążeniu materiałem biologicznym. Zakres działania: bakterie, wirusy, grzyby, prątki 
(szerokie spektrum działania). 

6) Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie, szczególnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 21) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 
medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975). 

7) Odbiór odpadów odbywać się będzie z pomieszczenia wyznaczonego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz 
w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym na gromadzenie odpadów medycznych z następującą częstotliwością:  

• odpady medyczne: trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek i w razie potrzeby na zgłoszenie 
telefoniczne Zamawiającego, w godz. 8.00 –14.00, 

•  przeterminowane leki ok. 3-4 razy w roku.  

• chemikalia: ok. 3-4 razy w roku 
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W przypadku kumulacji dni wolnych Wykonawca zapewni dodatkowy odbiór odpadów. W przypadku świąt lub dni 
ustawowo wolnych od pracy przypadających  w podane dni tygodnia (poniedziałek, środa, piątek) Wykonawca zapewni 
odbiór odpadów w pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu świątecznym lub ustawowo wolnym od pracy. 

8) Transport musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów niebezpiecznych posiadającymi w tym 
względzie wszelkie upoważnienia zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych ( tj. 
Dz. U. z 2018r., poz. 169 ze zm.). oraz europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów 
niebezpiecznych ADR. 

9) Wykonawca zapewni pojazd o ładowności do 10 ton ze względu na trudności wjazdowe na teren szpitala. 
10) Ważenie odpadów odbywać się będzie każdorazowo na wadze umiejscowionej w samochodzie Wykonawcy w obecności 

pracownika Wykonawcy i pracownika Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć dokument 
poświadczający legalizację wagi. Zamawiający będzie kontrolował aktualność legalizacji wagi w trakcie realizacji umowy. 
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaopatrzył Zamawiającego w wagę z atestem, która będzie umieszczona w 
miejscu składowania odpadów do każdorazowego ustalania masy odbieranych odpadów. (Koszt użyczenia wagi ujęty w 
cenę oferty). W przypadku ważenia załadowanych (pełnych) pojemników Wykonawca odliczy każdorazowo wagę 
pustych pojemników. 

11) Zakaźne odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane na obszarze województwa wielkopolskiego (art. 20 ust.  
3 i 4 ustawy o odpadach Dz. U. z 2018r. poz. 21).  

12) Dopuszcza się unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze innego województwa niż wielkopolskie 
w najbliższej położonej instalacji w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze 
województwa wielkopolskiego lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. Dopuszcza się, aby 
zakaźne odpady medyczne były unieszkodliwiane na obszarze innego województwa niż wielkopolskie, jeżeli odległość 
od miejsca wytwarzania odpadów (64-300 Nowy Tomyśl ul. Sienkiewicza 3) do miejsca unieszkodliwiania położonego na 
obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca unieszkodliwiania położonego na obszarze 
województwa wielkopolskiego (zasada bliskości, zgodnie z art. 20 ust. 5-6 ustawy o odpadach Dz. U. z 2018r. poz. 21). 

13) Zakaźne odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej 
techniki lub technologii o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519 ) przez 
termiczne przekształcania w spalarniach odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy o odpadach. Zakazuje 
się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych we współspalarniach odpadów (art. 95 ust. 3 ustawy o 
odpadach).  

14) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania po każdym odbiorze wypełnionych i podpisanych kart przekazania 
odpadów z dokładnym oznaczeniem instalacji, w której wykonano unieszkodliwienie z podaniem jej lokalizacji osobno 
dla każdego kodu, wedle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji (Dz. U. z 2014r. poz. 1973), pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

15) Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 4 ustawy o odpadach wymaga od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego 
unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie. Wykonawca zobowiązany będzie 
do przedkładania Zamawiającemu w/w dokumentu jeden raz w miesiącu w terminie określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub 
zakaźnych odpadów weterynaryjnych z dnia 13 stycznia 2014r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 107)tj. do 14 dni od końca miesiąca 
kalendarzowego, którego dokument dotyczy. Dokument ten będzie stanowił podstawę do zapłaty wynagrodzenia za 
dany miesiąc Wykonawcy za zrealizowana usługę. W przypadku odpadów medycznych innych niż niebezpieczne, 
podstawą do zapłaty za fakturę VAT będą poprawnie wypełnione i podpisane karty przekazania odpadu. 

16) Rozliczenie wykonanej usługi następować będzie w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca, w 
terminie 30 dni liczonym od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (wraz z dokumentem potwierdzającym 
unieszkodliwienie odpadów medycznych przez termiczne spalanie oraz kart przekazania odpadów). 

 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub którego upadłość ogłoszono.  
Ocena nastąpi na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Zamawiający pobierze 
samodzielnie ww. dokumenty z rejestrów publicznych w przypadku Wykonawców, którzy maja siedzibę lub miejsce 
zamieszkania na terytorium RP).  Natomiast jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
RP wraz z ofertą winien złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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4. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada decyzje (zezwolenie) właściwego terytorialnie 
organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi objętych przedmiotem 
zamówieniem w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z  ustawą o odpadach z 14 
grudnia 2012 roku (Dz. U. 2018 poz. 21). W przypadku posiadania decyzji na odbiór i transport odpadów objętych 
przedmiotem zamówienia, należy dostarczyć aktualną umowę z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów (z obszaru województwa wielkopolskiego lub z miejsca najbliżej położonego 
miejscu, w którym zostały wytworzone) objętych zamówieniem oraz stosowne zezwolenia tego podmiotu na 
prowadzenie działalności. 

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że:  
posiada środki transportu - minimum dwa pojazdy, kontenery spełniające wymagania, o których mowa w 
ustawie z 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych, niepowodujące uciążliwości dla środowiska 
z uwzględnieniem przepisów ADR  – specjalistyczny transport odpadów (z umieszczonym trwale logo firmy na 
pojeździe) i wyposażone są w wagę posiadającą legalizację oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - zaświadczenia ADR zgodnie z ustawą 
z 19 sierpnia 2011 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. 

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty: 
− decyzje (zezwolenie) właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarkami 

odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówieniem w zakresie odbioru, transportu i 
unieszkodliwienia odpadów ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2018 r. poz. 21); 

− wykaz samochodów – zgodnie z załącznikiem nr 3, w  przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje 
samochodami z wagą – winien załączyć oświadczenie, że udostępni wagę z legalizacją Zamawiającemu 
(załączyć świadectwo legalizacji ww. wagi); 

− oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, tj.  posiadają zaświadczenia ADR zgodnie z ustawą z 19 sierpnia 2011 roku o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011r. nr 227 poz. 1367) – złożone na druku oferta pkt. II. 
2.; 

5. Informacje  uzupełniające: 

Termin realizacji: 12 miesięcy od podpisania umowy  
Termin płatności: Termin płatności 30 dni zgodnie z projektem umowy. 
Termin rozpoczęcia świadczenia usług: 1.03.2018r. 

6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

      Danuta Orwat – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
   tel. 61 44 27 314   fax. 61 44 22 152 e-mail:  spzoz18@post.pl 

       

7. Sposób obliczenia ceny oferty  

1) W cenie oferty należy zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ( w tym  
koszty transportu, załadunku, rozładunku, ewentualne upusty jakie Wykonawca oferuje, użyczenie 
pojemników, wagi, dezynfekcji pojemników, unieszkodliwiania odpadów, dostarczenia dokumentów 
potwierdzających unieszkodliwienie itp). 

2) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
3) Podana przez Wykonawcę cena obejmować winna całość rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia. W celu 

obliczenia ceny oferty należy przyjąć zakres i ilość usług określonych w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy, 
uwzględniając działania i czynności wymagane od doświadczonego wykonawcy pozwalające na uzyskanie należytego 
poziomu świadczenia usług. 

4) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku). 
5) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 
6) Cena oferty powinna być wyliczona w następujący sposób:  

a) w kolumnie 4 należy podać ceny jednostkowe netto na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym, 
b) w kolumnie 5 podać obowiązującą stawkę podatku VAT  
c) w kolumnie 6 obliczyć cenę brutto poszczególnych pozycji przez pomnożenie ceny netto przez stawkę VAT i   

dodanie obliczonej kwoty podatku  VAT do ceny netto, 
d) obliczyć wartości netto poszczególnych pozycji (kolumna 3 x kolumna 4);  
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e) obliczyć wartości brutto poszczególnych pozycji (kolumna 3  x kolumna 6);  
f) zsumować wartości netto poszczególnych pozycji (kolumny 7) 
g) zsumować wartości brutto poszczególnych pozycji (kolumny 8), 
h) suma wartości brutto (kolumny 8) stanowić będzie cenę oferty. 

7) Podane ilości odpadów  mają charakter szacunkowy do skalkulowania ceny ofertowej i nie stanowią ze strony 
Zamawiającego zobowiązania wytworzenia odpadów w  podanych ilościach. Rzeczywiste ilości mogą odbiegać od 
podanych w formularzu i będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

8) Podane ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania umowy. 
 

8. Sposób  przygotowania oferty: 

1) Zamawiający wymaga złożenia oferty w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytanie ofertowego z uwzględnieniem wszelkich modyfikacji oraz zmian 
wynikających z odpowiedzi na pytania Wykonawców. 

3) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4) Oferta musi zawierać wypełniony druk „OFERTA”, stanowiący załącznik nr 1 oraz  wykaz samochodów stanowiący 
załącznik „3” do niniejszego zapytania oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami.  

5) Zaleca się, aby oferta była napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 

6) Oferta ma być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (jak również wszystkie załączniki do 
oferty). Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych 
dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest 
zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane 
osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane 
przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. 

7) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

8) Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie nie udostępnianie innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (ustawa z dn. 16 kwietnia 
1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  - tekst jednolity Dz. U. Nr 153 poz. 1503,  z późn. zm.) może złożyć 
dokumenty niejawne w odrębnej części oferty wyraźnie oznaczając tę część jako „tajną” lub klauzulą „Poufne”. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, informacji dotyczących 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Część tajną mogą 
stanowić informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

9) Zamawiający nie jest związany dodatkowymi, niewymaganymi treścią SIWZ, propozycjami Wykonawcy odnośnie 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

10) Wszystkie strony oferty i załączników zaleca się ponumerować i spiąć w sposób zapobiegający możliwości 
dekompletacji. Zamawiający nie odpowiada za brakujące strony w ofercie jeżeli oferta nie jest trwale spięta.  

Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 
ze zmianami) art. 297 § 1 „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi [...] 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 
 

Na ofertę składają się: 

• druk „OFERTA” – (wzór zał. nr 1 do SIWZ) 
• wykaz samochodów– załącznik „3” do zapytania ofertowego, 
• jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

• dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo,  

• decyzje (zezwolenie) właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarkami 
odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówieniem w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia 
odpadów ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2018 r. poz. 21) 

 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej według poniższego  wzoru: 
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Nazwa i adres 
wykonawcy 

SP ZOZ 
imienia doktora K. Hołogi 
ul. Poznańska 30 
64-300 Nowy Tomyśl 

 

OFERTA 
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  

MEDYCZNYCH 
SPZOZ_NT/DZP/ZO/02/18 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED   14.02.2018r.  godz.1115 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie zwrócona bez otwierania.  

9. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora 
Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój 3 – sekretariat  do dnia  14 luty 2018 
roku, do godz. 11:00. 

10. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 luty 2018 r. o godz. 1115 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
imienia doktora Kazimierza Hołogi  w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, budynek  - I piętro, pokój nr 10. 
 

11. Opis kryteriów oceny oferty.  

     Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem: 

     Cena ofertowa brutto – 100% 

Oferty oceniane będą systemem punktowym w skali od 0 do 100 pkt. wg zasad opisanych poniżej:  

Ilość punktów = Cena oferty z najniższą ceną / Cena oferty badanej  x 100 x 100 % 

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. 

100 %      – waga kryterium  
100          –  (wskaźnik stały) 

12. Informacje dodatkowe: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

13. Informacje o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania. 

O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców faxem lub pocztą elektroniczną. 

14. Podpisanie umowy. 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę (do wysokości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na 
sfinansowanie zadania) Zamawiający podpiszę umowę w dniu następnym po wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

Załączniki: 
Zał. nr 1    Druk Oferta 
Zał. nr 2    Projekt umowy 
Zał. nr 2    Wykaz samochodów 

Zatwierdzam: 

mgr Janusz Nowak 
 

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi 
w Nowym Tomyślu 

Sporz.: D.Orwat 


