
           SSM-A-128                   

                                                                                   Toruń, 11-07-2019 r. 

Nr sprawy: SSM.DZP.201.6.2019 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Zamawiający:  
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu 
ul. Batorego 17/19 
87-100 Toruń 
 
1. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. oferta powinna być złożona w formie pisemnej lub faxowej bądź e-mailem* 
2. w przypadku ofert złożonych w formie pisemnej: ofertę należy przedłożyć w 

nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 
3. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta 

oraz ją oznaczyć: oferta na zadanie pn.: „......”, nr sprawy: …....... 
4. ofertę należy skierować fax-em na nr /056/ 61 00 316, bądź e-mailem na adres: 

dzp@med.torun.pl z dopiskiem: oferta na zadnie pn. „Dostawa odzieży dla 
pracowników warsztatów, salowych, sanitariuszy, ratowników medycznych”, nr 
sprawy: SSM.DZP.201.6.2019. 

5. ceny w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie w PLN, 
6. oferta powinna być czytelna i napisana w języku polskim, 
7. oferta ma obejmować całość zamówienia. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowy opis przedstawia Załącznik nr 2 do zaproszenia (Formularz cenowy). 
 
3. Wymagany termin realizacji umowy: 
12 miesięcy 
 
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 
Cena – 100% /Cena - … % i inne kryteria …%* 
 
5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1) formularz oferty wg. załączonego do zaproszenia wzoru - Załącznik nr 1 
2) inne: wypełniony formularz cenowy – Załącznik nr 2. 

 
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej: 
Cena oferty: 

a) wartość netto dostawy/usługi/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot 
zamówienia, 



b) obowiązującą stawkę podatku VAT, 
c) wartość brutto dostawy/usługi/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot 

zamówienia 
Cena podana przez oferenta za dostawę/usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca przez 
okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom 
w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. 
 
7. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Oferta do Zamawiającego musi wpłynąć w terminie do dnia 19-07-2019 r., do godz. 10:00.  
Oferta przesłana przez operatora pocztowego powinna zostać złożona w terminie, w pokoju 
nr 032 – kancelaria szpitala. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, 
nazwę i adres oferenta  oraz oznaczyć ją w następujący sposób:  
„...............”, nr sprawy: …...................... 
Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie oceniana.  
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
upływu do jej składania. 
 
8. Miejsce i termin otwarcia oferty: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19-07-2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie 
Zamawiającego, w pok. nr 109. 
 
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 
Elżbieta Onoszko - pok. nr 109, tel. (56) 61-00-319;  
 
10. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany oferent zostanie 
wezwany do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego albo umowa zostanie mu 
przesłana pocztą do podpisania.  
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. 
 
11. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone 
do treści umowy: 
 
Załącznik nr 3  
 
12. Inne:  
............................................................................................................................................. 
13.Uwagi: 
 ........................................................................................................................................... 
 
11-07-2019 r. 
Data i podpis  
 

 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
            

 
 



SSM-A-129 
 

              Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
 
I. DANE OFERENTA: 
 
1.Pełna nazwa:...................................................................................................................................... 
 
2.Adres prowadzenia działalności:................................................................................................. 
 
3.tel/fax/e-mail................................................................................................................................... 
 
4.Imię nazwisko*: .............................................................................................................................. 
 
5.Adres zamieszkania*: .................................................................................................................. 
 
6.NIP, REGON..................................................................................................................................... 
 

II. PRZEDMIOT OFERTY: 

Oferta dotyczy dostawy/usługi/ roboty budowlanej/* 

 

„Dostawa odzieży dla pracowników warsztatów, salowych, sanitariuszy, ratowników 

medycznych”, nr sprawy: SSM.DZP.201.6.2019 

........................................................................................................................................... 

                                      /określić przedmiot zamówienia/ 

 

                                        

 

III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość netto 

 

Określenie wartości /cyfrowo/.................................................................................... 

 

/słownie złotych/.......................................................................................................... 

 

IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość brutto 

 

Określenie wartości /cyfrowo/.......................................................................................... 

 

/słownie złotych/................................................................................................................ 

 

        30 dni 

V.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.................................................................................. 

*niepotrzebne skreślić 

                                                                                                                                                       

 

……………………………………...…………………. 
/podpis osoby uprawionej do reprezentowania oferenta/      

 



      Załącznik nr 2 

FORMULARZ CENOWY 

 

L.p. Nazwa j.m Ilość  
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać najmn. 
opak. zbiorcze 

Podać: 
producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  

1 

KURTKA 
PRZECIWDESZCZOWA 
Kurtka przeciwdeszczowa z 
kapturem. 70% PCV, 30% 
poliester, zapinana na suwak z 
dodatkowymi zapięciami na 
napy, kaptur ściągany na troczki, 
dwie kieszenie zewnętrzne, 
ściągacz w rękawach 
zabezpieczający przed wiatrem, 
system wentylacji na plecach. 
Rozmiar: S-XXXL 
Kolor: niebieski/granatowy 

Szt. 21 

 

     

2 

KURTKA OCIEPLANA 
Kurtka ocieplana z kapturem 
wykonana z poliestru 65%, 35% 
bawełny, zapinana na zamek z 
dodatkowym zapięciem na napy, 
rękawy zakończone ściągaczem 
lub na rzepy, kieszenie na klatce 
piersiowej lub po bokach lub 
dodatkowo wewnętrzną kieszeń. 
Na dole kurtki lub po bokach 
ściągacze zabezpieczające 
przed wiatrem.  
CE kategoria I. 
Rozmiary: S-XXXL 
Kolor: 
niebieski/granatowy/czarny/popie
laty 
Męska/damska 
 

Szt. 10 

 

     

3 

KURTKA CAŁOROCZNA 
Lekka kurtka jesienno-wiosenna; 
kurtka zimowa z odpinanym 
polarem, trzy kieszenie 
zewnętrzne; kieszenie zapinane 
na suwak; wywietrzniki pod 
pachą; ściągacze u dołu 
wewnątrz; odpinany kaptur; 
regulowane mankiety; 
wodoodporna, oddychająca 
Rozmiar: S-XXXL 
Kolor: 
niebieski/granatowy/czarny/popie
laty 
Męska/damska 

Szt. 2 

 

     



4 

UBRANIE ROBOCZE DLA 
WARSZTATÓW  
Ubranie ochronne, w skład 
którego wchodzi bluza i spodnie 
ogrodniczki. Męskie 
a). Bluza: 
tkanina: 65% poliester, 35% 
bawełna, gramatura ok. 262 
g/m2 
zapinana na guziki 
kieszenie zapinane na rzep 
mankiety przy rękawach 
zapinane na guzik 
na dole gumka ściągająca 
kolor: 
niebieski/granatowy/czarny/popie
laty 
b).Spodnie ogrodniczki: 
możliwość regulacji w pasie 
dzięki dodatkowym guzikom oraz 
w długości szelkami 
możliwość regulacji długości 
szelkami 
dwie boczne kieszenie oraz 
jedną na nogawce. 
dwie kieszenie w górnej partii 
spodni, w tym jedna na suwak 
kategoria I EN 340 
tkanina: 65% poliester, 35% 
bawełna 
kolor: 
niebieski/granatowy/czarny/popie
laty 

kpl 10 

 

     

5 

CZAPKI Z  DASZKIEM 
Czapka typu bejsbolówka 
- 100% bawełna, 
- zapinana na rzep 
- usztywniany daszek i przód 
czapki 
- regulacja zapięcia 
- szeroka gama kolorów: 
niebieski, czarny, granatowy 
- rozmiar uniwersalny 

Szt. 10 

 

     

6 

KASKI 
Hełm ochronny przeznaczony do 
zastosowań 
ogólnoprzemysłowych. 
Może być użytkowany w 
zakresie temperatur od -10°C do 
+50°C. 
Certyfikat CE Kategoria II 
Różne kolory: biały, żółty, 
niebieski, czerwony, 
pomarańczowy, zielony. 
W komplecie pasek 
podbródkowy 
Spełnia wymagania normy EN 
397. 
Materiał zawieszenia: polietylen - 
regulacja w obwodzie pasa 
głównego w zakresie 52-62 mm, 

 

Szt. 

 

2 

 

     



możliwość dopasowania kasku 
do obwodu głowy lub 
posiadający regulację śrubową w 
tylnej części. 

7 

OBUWIE OCIEPLANE 
Ocieplane, PN-EN ISO 20345, 
Kategoria II, SB Podeszwa: 
PU/PU, zamknięty obszar pięty, 
właściwości 
antyelektrostatyczne, absorpcja 
energii w pięcie, odporność na 
przebicie, przepuszczalność 
wody i absorpcja wody, 
podeszwa urzeźbiona, wykonany 
ze skóry typu "buffalo", wewnątrz 
wyściółka ocieplająca, 
zewnętrzna i wewnętrzna jest 
wykonana z PU/PU, podeszwa 
zewnętrzna jest twardsza, 
wewnętrzna bardziej miękka lub 
podwyższona cholewka ze skór 
naturalnych tłoczonych 
Rozmiary: 38 do 50 
Kolor: czarny/popielaty/brązowy 
Męskie 
 

para 8 

 

     

8 

OBUWIE CAŁOROCZNE 
Skóra bydlęca typu "buffalo" 
trzewik z zamkniętym obszarem 
pięty, podeszwa wykonana z 
podwójnego poliuretanu, 
olejoodporna, 
antyelektrostatyczna, 
całoroczne, oddychające 
PN-EN ISO 20345, 
Podeszwa: PU/PU 
Podeszwa zewnętrzna i 
wewnętrzna jest wykonana z 
PU/PU (dwie różne gęstości 
poliuretanu), podeszwa 
zewnętrzna jest twardsza, 
wewnętrzna bardziej miękka 
Kolor: czarny/popielaty/brązowy 
Rozmiary: od 36 do 50 
Męskie/damskie 

para 2 

 

     

9 

OBUWIE DLA WARSZTATÓW 
Półbuty bezpieczne 
antyelektrostatyczne 
PN-EN ISO 20345, S1, SRC, 
Podeszwa: PU/PU Podnosek: 
metalowy 
Cholewki wykonane ze skór 
naturalnych, oddychające 
podeszwa z dwuwarstwowego 
poliuretanu odpornego na oleje, 
smary, benzynę i inne 
rozpuszczalniki organiczne 
odporne na temperaturę w 
krótkotrwałym kontakcie do 

para 10 

 

     



180°C 
pochłania energię w części 
piętowej 
trwałe, wytrzymałe, skutecznie 
łagodzi nierówności podłoża 
nieprzemakalne od podłoża 
z metalowym podnoskiem 
chroniącym przed uderzeniami z 
energią do 200J lub siłą nacisku 
do 15 kN 
antyelektrostatyczne, lekkie, 
elastyczne, wyjmowana 
wyściółka lub dodatkowo 
posiadające żelową wkładkę 
ASO 
Kolor: czarny/popielaty/brązowy 
Rozmiary: od 39 do 48 
Męskie 
 

10 

OCIEPLACZE 
Bezrękawnik ocieplany polarem, 
pikowany 
Powłoka: 65% poliester, 35% 
bawełna 
wewnętrzna strona ocieplona 
polarem 
zapinany na suwak 
dwie kieszenie na zewnątrz i 
jedna od środka 
kolor: 
czarny/popielaty/granatowy 
Rozmiar: S-XXXL 
Męskie/damskie 

Szt. 12 

 

     

 Ogółem:         

 

 Wymaga się aby towar dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się 
oryginalne opakowanie zbiorcze producenta (zgodnie z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 
stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty 
do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania 
transporto 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK  Nr 3 
              ISTOTNE  WARUNKI  UMOWY 
 
 

UMOWA   DOSTAWY 
Nr : SSM.DZP.201.6.2019 

Zamówienia udzielono zgodnie z regulaminem udzielania, których wartość nie przekracza wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  

 
Zawarta w dniu ….............2019 roku pomiędzy: 

 
Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie  Rejonowym w Toruniu, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …..., NIP ….......,  

REGON …....... 

reprezentowanym przez: 
 
 Krystynę Zaleską  – Dyrektora  
 
zwanym dalej „Odbiorcą”, a 
 
….................... z siedzibą w Warszawie, ul ….......... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w 

Sądzie Rejonowym dla …....................., …........ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem ….........,  NIP …................ , REGON …................ 

reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 
zwaną dalej „Dostawcą”. 
 
                                                                 § 1 
 

1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia w trybie zaproszenia do złożenia oferty dotyczącego dostawy 
odzieży dla pracowników warsztatów, salowych, sanitariuszy, ratowników medycznych 
Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy. 

3. Umowę niniejszą zawiera się na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia. 

 

 

 



§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa odzieży dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. 
Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wymienionego w załączniku do niniejszej umowy, który 
stanowi jej integralną część. 

2. Załącznik, o którym mowa w ust.1 określa rodzaje, ilości, ceny, producenta przedmiotu umowy. 

§ 3 

1.Dostawa przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy realizowana będzie sukcesywnie na 
koszt i ryzyko Dostawcy, jego transportem do siedziby Odbiorcy – z wniesieniem do pomieszczeń 
Magazynu Szpitala. 

2.Dostawca może realizować dostawy przy pomocy osób trzecich, za których działania (zaniechania) 
odpowiedzialność ponosi Dostawca. 

3.Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w załączniku  
do umowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia.  

4.Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy Odbiorcy, dostawa przedmiotu umowy nastąpi w 
pierwszym dniu roboczym po terminie wyznaczonym na jego dostawę.  

5.Odbiorca może złożyć Dostawcy zamówienie pisemnie, faxem na numer 
……………………………………, e-mailem na adres…………………………………………. 

6.Przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem 
Dostawca ponosi ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych strat 
ilościowych przedmiotu umowy. 

7.Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu, jednakże 
zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu nie przekroczy 30%. W przypadku nie wykorzystania 
przez Odbiorcę całości zamówienia Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie. 

§ 4 

1. Ogólna   wartość  niniejszej umowy brutto wraz z należnym podatkiem VAT wynosi …………. zł 
(…………… zł). 

2. Odbiorca zobowiązuje się należność za dostarczany przedmiot umowy  uiszczać przelewem na 
wskazane przez Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo 
wystawioną fakturą. 

3. Dostawca na fakturze lub dokumencie wz musi podać: nazwę, nr katalogowy, nr serii i datę 
ważności dostarczanego  przedmiotu umowy. W przypadku braku wskazanych informacji na fakturze 
lub dokumencie wz towar nie zostanie przez Odbiorcę przyjęty. 

4. Wymaga się aby towar dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym 
typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta (zgodnie z  Ustawą o wyrobach 
medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG).  
W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie 
dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania 
transportowe 



5. Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcy zbywać wierzytelności z tytułu 
realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 5 

1. Do dostarczanego przedmiotu umowy  powinien być dołączony atest,  ulotka informacyjna o 
produkcie jeżeli istnieją takie wymogi wydane przez odpowiednie organy do tego uprawnione. 
 
 

§ 6 
1.   Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 

1). za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości brutto 
niezrealizowanych w terminie towarów za każdy dzień opóźnienia, 
2). w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę 
umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
 

§ 7 

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokości 
ustalonych kar umownych. 

§ 8 

Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu umowy bądź nieterminowości 
w jego dostawie w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Odbiorcę wiadomości o zaistnieniu 
przesłanki do odstąpienia. 
 

§ 9 

1. Odbiorca  zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia 
dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do złożonego 
zamówienia. 
2. Dostawca na każde żądanie Odbiorcy zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania żądania dostarczyć Odbiorcy w formie pisemnej lub elektronicznej ulotki informacyjne o 
produkcie, atesty. Odbiorca żądanie może skierować do Dostawcy pisemnie, faxowo na numer 
…………………….............…,e-mailem na adres…………………………………………. 
 

§ 10 

1 Wszelkie reklamacje Odbiorca zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej i bezzwłocznie 
przekazać Dostawcy. 
2 Dostawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od 
jej otrzymania. 
3 Odbiorca reklamacje może złożyć fax-em. 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy  pisemnej. 

 

 

 



§ 12 

1.W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia  
strony będą dążyć do polubownego załatwienia spornych kwestii. 
2.W przypadku nie załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, strony poddają się 
rozstrzygnięciu Sądu właściwego wg siedziby Odbiorcy. 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

        DOSTAWCA                                                                                                   ODBIORCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


