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OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
 

„DOSTAWA POŚCIELI SZPITALNEJ” 
 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (dalej: NIGRiR) 
zaprasza 

Państwa do złożenia oferty na dostawę pościeli szpitalnej 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Czas trwania umowy: 12 miesięcy 
2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na wyprodukowaniu, oznaczeniu i 

sukcesywnej dostawie pościeli szpitalnej, w tym: 
1) poszwy białe 
2) poszewki białe 
3) prześcieradła białe 
4) podkłady białe 
5) poszwy kolorowe/dziecięce 
6) poszewki kolorowe/dziecięce 
7) prześcieradła białe lub kolorowe/dziecięce 
8) poszewki białe jasiek 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – asortyment stanowi załącznik nr 2. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych zamawianych materiałów w 

obrębie asortymentu z załącznika nr 1, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości 
umowy. 

5. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie na własny koszt i ryzyko do siedziby 
Zamawiającego, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1, Sekcja Zaopatrzenia. 

6. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury, po dostawie każdej partii towarów. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
8. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 
 

II. ZAWARTOŚĆ OFERTY 
1. Ceny jednostkowe oraz cenę całkowitą  zamówienia netto i brutto – załącznik nr 1. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej 
3. Parafowaną kopię umowy – załącznik nr 3 
4. Próbkę materiałów nie mniejszą niż 50x50 cm. 
 
III. MIEJSCE, TERMIN ORAZ FORMA SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę cenową na podpisanym i wypełnionym Załączniku nr 1 należy złożyć w terminie do        
7 września 2018 roku do godz. 12.00, w formie pisemnej. 

2. Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane załączniki. 
3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej w 

sposób trwały kopercie z dopiskiem: „Dostawa pościeli szpitalnej” – Nie otwierać przed 
dniem 7 września 2018  godz. 12.30”. 

4. Oferty można składać osobiście w Kancelarii NIGRiR przy ul. Spartańskiej 1, pok. 001C, drogą 
pocztową lub kurierem w zaadresowanych kopertach:  
Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1. 
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IV. KRYTERIUM WYBORU OFERT 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania określone 
przez Zamawiającego.  

 
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2018 roku o godzinie 12.30 w Dziale 
Administracji, pok. 113B. 

2. Po komisyjnej ocenie złożonych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo, a z 
Wykonawcą zostanie zawarta umowa wg wzoru umowy załączonego do ogłoszenia. 
 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

 
VII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 
Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną pod adres: 
dzial.administracji@spartanska.pl lub telefonicznie (22) 67 09 238. 
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