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ZAPROSZENIE

doskladaniaofert

naobslugech富odnidoprzechowaniazw書okoraztransportzwhokwねSnymtranSPOrtemnaSekQje

doprosektorium

(Zapytanieofertowe)

Post印owanieniepodiega ustawiezdnia29stycznia2004r.P「avyozam6wiehpubIicznych(句.Dz.U.z2018r・POZ.1986,2215

Z2O19「.poz,53)○○WartOS6zam6wienianiep「zekraczawyraZonelWZtotyChkwoty30.000euro(art.4pkt8ustawy),

I,Zamawiaj争cy:

Doino§1争ski Szpita看　Specjalistyczny im.T,Marciniaka　-　Centrum Medycyny

Ratunkowej,u○○Gen,AugustaEmilaFieldorfe2,54巾49Wrocfaw,

KRSOOOOO40364,NiP899-22-28-560,REGONOO6320384

tei.713064439,faks713064867,

maild0OSObykontaktowej:t.WySOCki@szpitai-ma「Ciniak.w「OCIaw.pI

Ad「esstronyintemetowejZamawajaCegO:WWW.SZPitaI-ma「Ciniak,W「OCIaw.pl

il○　○pisprzedmiotuzam6wienia,　CPV98370000-7

Przedmiotem zam6wienia」eSt Obs山ga ch†odnj do p「zechowywania zwlok w siedzibie

Zamawla」争CegO W dnj robocze w godzinach od7.○○d015.○○O「aZ tranSPOrt Zwlok na sekQj?

t「anspo巾emWykonawcyprzystosowanymdoprzewozuzwtokdop「osektoriumpodmiotu,Zkt6「ym

ZamawIa」aCy ma POdpisana umow?na PrOWadzenie autops」l-　ObecnieJeSt tO FundaQja

UniwersytetuMedycznegoul"M剛iczaRadeckieg05weW「octawiu.S「edniailo§6zgon6ww

miesiaCuOkoto70,§「edniaiio§6sekQjizwlokwmiesIaCuOkol06○

○k「esnajakizostaniezawartaumowa24miesiaCe.

0bowi弓zkiemWykonawcy」eStWSZCZeg61no§ci:

1.Wykonaniep「Zedmiotuzam6wienia,ZZaChowaniemprzepis6wustawyzdnia15kwietnia

2011r・Odziafalno§c。e?Zniczej(Dz・∪"2018poz.2190),uStaWyZdnia31stycznia1959「○

○CmentarZaChichowaniuZmarlych(U.Dz.U.z2017poz・912).

2.Zamawia」aCy W　∞iu wykonania przedmjotu zam6wjenia udostepni Wykonawcy

nastepu」aCePOmieszczenianapoziomjeBIwprzyziemiuSzpitaia:

a)podjazddIapQjazd6wodbie「ajacychzwlokios6bzmartych,

b)pom!eszczeniepo之egnah,

C)pom:eSZCZeniebiuroweisoQjalnewrazzdost?Pemdosanita「iat6w,

d)pomleSZCZ専ech†odniwrazzszaf争ch†odnjcz争いa20miejsc.

3,Wykonawca wInien POSiada6stosowne zezw01enIa niezbedne do rea=zaQjip「Zedmiotu

umowy oraz zto之y60Swiadczenia,之e bedzie postepowat zgodnie z obowiazujacym

PraWem・

4.Wykonawca zobowIaZany」eSt do prawidtowej obs山gi urzadzeh ch†odniczych o「az

POZOStategO WyPOSaZenia chtodni,PrZeWOZu Zwlok na sekQjelMasnym po」aZdem

PrZyStOSOWanymdotegotypup「ZeWOZ6wo「azumycIaiokryciaosobyzma岬WSzpitalu・

5,P「zekazaniezwtokzoddziat6wdochtodniodbywasiewfasnymis胎miZamawIaj争CegOPO

uptywie2-Chgodzinodczasuzgonuwrazzezwfokamip「zekazywanebedzieskie「owanie

dochtodniorazwymaganadokumenta匂a,WsytuaQjachteg°WZmagajacychWykonawca

WgOdzinachod7.00d015.00mo之ezosta6wezwanydopomocyprzy transporciezwtokz

Oddziat6wdoch†odni.

6"Wykon叩Ca ZObo咋Zanyjest do wydania zw†okiosobyzma巾ej osobielubinstytu卸

uprawnlOnej do je」POChowania,O kt6「e」mOWa W uStaWje o cmentarzachichowaniu

ZmartyCh-umyte OraZ Okryte,ZZaChowaniem,gOdno§cj naleZnej osobie zmarfej-Z

Wy†争czeniemczymo§cistanowi争cychprzygotowanIeZW†okosobyzma巾ejdopoch°Wania.

7.Wykonawca nie ma prawa sugerowanialub wskazywania「odzinieiubinstytuq-

uprawnionej do poch6wku podmiot6w Swiadczacych ustugi POg「Zebowe zwlaZane Z

POCh6wkiemzmartychorazwykonywaniakosmetykiposmiertnq.
8.Wykonawca zobowi争zany」eSt do ut「Zymania w naieZytym porz争dku saii po之egnan,

POdjazdudlapo」aZd6worazpoz°Sta†ychpomieszczehchfodniorazu「zadzehch†odniczych

do przechowania zwlokw naie之ytym po「Zadku oraz stanie sanitamym zapewniaj争cym



WfaSciwe wa「unki do przechowania zwtok.Srodki do utrzymania czysto§ci zapewni

Zamawla」aCy.

9.WykonawcazobowI争Zany」eStdozaopatrzeniasleWewlasnymzak「esieinawfasnykoszt

W§rodkj ochronyindywiduainej(「ekawiczki,maSka,CZePekitp.),Odzie之OChronn争oraz

§rodkihigieny.

10.WyIiczaniewimieniuZamaysaj争ceg○○P†atzapIZeChowaniezwlokpowγ之ej72godzinod

「OdziniubinstytuQjiuprawnlOnyChdoodbioruzwtokiprzekazanietejinformaQjidoSekQji

Gospodarcze」.

11I,WymaganiaZamawlaJaCegOWStOSunkudooferent6w:

1.ZamawIa」亀Cy Wymaga aby uczestnicy nin!e」SZegO POSt?POWania nie byli podmiotami

gospodarczym主ZaktadamiPogrzebowymi§wiadcz争cymius山gIZWl争ZaneZPOCh6wkiem

OS6bzmartychichpodwykonawcamiiP「aC○Wnikam主

2.Zamawla」aCyWymagaabyWykonawcawcenie ryczattowe」Za Ca†○§6usfugiskaikuIowa†

CZynnO5cizwi争zanezkompieksowaobs†ugach†odniorazt「anspo巾ZW†oknasekcjewilo§ci

S「ednio6p「zewoz6wnamiesI争C,

3.0soba wyznaczona d0Obs山giChtodniwinna posjada6up「awnienia-ukohczone ku「Sy Z

Zak「esutoaIetyposmiertneJlubwzak「esiesek部zwlokorazposiada6cona」mniej3letni

Sta之P「aCyP「ZyObs山dzech†odnizw†oklubpracywp「OSektorium.

IV,Wykazwymaganychdokument6wodWykonawcy:
1.Wype†nionyd「uk,,OFER丁AWYKONAWCY".

2.Aktualny wpis wlaSciwego re」eStru,uP「aWnla」aCegO Wykonawc写　do wystepowania

WObrocieprawnym(POtwie「dzonyzazgodno§6zoryginatempr子eZWykonawce)・

3,Kse「Okopiedokument6w§wiadcz争cychoposiadanych uprawnieniachwymaganychp「zez

Zamawla」aCeg○○Pisanychwpunkcie旧3.

4,Wykaz us山g p「owadzonych p「zezWykonawce przyobs山dze chtodnizwtoklub pracyw

P「OSektorium,

V○○nformaqeosposobieporozumiewaniasieZamawiaJaCegOZWykonawcami:

Wykonawcamo之ezwr6ci6siedoZamawIa」aCegOZZaPytaniemdot.treScjZapytania

Oferfowegomaiiemraad「es:t.WySOCki@szpital-marCiniak.wrocIaw.p十najp6之niejna3dni

PrZedup†ywemte「mlnuSkfadaniaoferf.

Vi,Spos6bprzygotowaniawysy†ki:

Oferf?nale之y umieSci6w zaklejon句kopercie.Koperta powima by6zaadresowana na

Zamawia」争CegOiPOSiada6dopisek鵜,,Ofe巾anaobs山gech†odn仁’

Koperfa powima zawiera6　wszystkie wymagane dokumenty i oSwiadczenia,

WySZCZeg6inione wpkt.I=ninIe」SZegOZaPytania ofe直owego,POWima by6zaad「esowana

naZamawla」争CegOioznaczonapieCZ争tk争Wykonawcy.

VII,　Miejsceorazterminskladaniaofert.

0ferfecenowawrazzza†争cznikan「inaIe之yprzesta6wwe「Sjieiektronicznej(POdpisane

Skany dokument6w)na adres emaIl:SZPitaI_marCiniaka@pr0.0net.PIw te「minie do dnia

16sierpnia2019r.dogodz.10:00,ZdopiskiemwtytuIeemaita:,,Us山ga naobsluge

Chlodnidoprzechowywaniazw富ok,’’Oferfyz†oZonepowyznaczonymterminienie bed争

rozpat「ywane,Zamawia」争Cy dopuszcza mo之iiwo§6zto之enia ofertwfo「mie papierowe」W

Sek「etariacieZamawl到aCegOPOkOj1900ipiet「○○Administraqawterminiewyznaczonym

jakwyze」.

V=○○TerminzwiaZaniaofe噌:

Wykonawca」eSt ZWi争Zany SWOJa Oferfa przez ok「es　30dni od ostatecznego te「minu

Skfadaniaofert.

iX,Kryterium

Przywybo「zeWykonawcyZamawia」aCybedziekierowa†slena」nlZSZaCen亀Ofe巾y.

X"lnforma?ieowyborzenajko「zystniejszejofertycenowej

ZamawI利争Cy ZamieSci na stronieinte「netowej Szpitalainfo「maqe o「OZStrZygn獲?CIu

POStePOWania.

盈-ca迂y。ee　⑱蝕翁
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FORMUしARZOFERTOWY

NiP,..….….……..…..…..…

Wykonawca:

Wodpowiedzina zap「oszenie do sk†adania ofert na obs山ge ch†odnido przechowywania

Zwlok w siedzibie Zamawia」aCegO W dni robocze w godzinach od7.○○d015"O○○「aZ

transporf zw†ok na sekqie transportem Wykonawcy do p「OSektorium podmiotu,Z kt6「ym

Szpital ma podpisana umowe przedstawiamIy*　ofe直?　na Wykonanie p「Zedmiotu

Zam6wieniazakwote:

・CenaryCZattOWa ZauS†ugeszczeg6†ow0OPisanawZaproszeniudosk†adaniaofe「ti

wprojekcieumowywskaiimiesiaca netto..………………….Z†VAT.……."brutto………………Z†

(S†ownie

・　CenaZa CatyOkresSwiadczeniaus†ugtj.24miesiacenetto………………………・Z†VAT……………"

brutto……………Z†(s†ownie

OSWIADCZENiAWYKONAWCY:

Akceptuje/my*wa「unkiokre§lonywZap「OSZeniudosktadaniaofe巾.

0Swiadczam/my★ze:

●　POSiadam/my★up「awnieniadowykonywaniadziaIaInoSciiczynnoSciopisanychwprzedmiocie

ZamOWlenla,

●　POSiadam/my*wiedzeidoSwiadczenieniezbednedowykonaniaprzedmiotuzam6wienia,

・nieprowadze/niep「OWadzimy★Zak†aduPog「Zebowegoza」mu」aCegOSleChowaniemzma巾ych

iniejestemzat「udnionyanIPOdwykonawc争wpodmiotachp「owadz争cychpoch6wekzmartych,

・Znajduje/my*sieWSytuaqiekonomiczne」ifinansowe」ZaPeWnIa」争CelWykonaniep「zedmiotu

ZamOWlenla,

・Pqiazddoprzewo之eniazwtoknasekQje,kt6「ymdysponuje/dysponu」emy*spe柚awymaga面a

P「ZePiS6wprawadlategotypupqiazd6w,

・ZaPOZnalemsie/zapozna=Smy*siezprojektemumowYizobowi弓zuje/mY*siewprzypadku

wyborumoj勘naszej★ofertydozawa「Ciaumowynawa「unkachwniejokre§lonych,WmieJSCu

iterminiewyznaczonymprzezZamawia」aCegO,

.uwa之am/my★siezwi争zanymizezto之OnaOfe巾ap「ZeZOk「es30dniodup十ywute「minu

Skladaniaofert.

Data

PodpisWykonawcyo「azpIeCZe6


