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ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie zarządzenia nr 94/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku

z dnia 19 kwietnia 2021 r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Zakładzie Karnym w Płocku

zamówień, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. l pkt l ustawy z dnia ll września 2019

roku - Prawo zamówień publicznych, zapraszam do złożenia oferty na dostawę testów narkotykowych do

Zakładu Karnego w Płocku z siedzibą w Płocku (09 -- 402 ) przy ulicy Sienkiewicza 22

1. opis przedmiotu i warunków zamówienia:

Test MULTI-DRUH 12 DrugS Rapid Test Panel wykrywanie: (THC/AMP/MET/LSD/

MDMA/EDDP/MDPV/MCAT/BZO/FYL/K2/K3) - 100 szt

Test MULTI-DRUG12 Drugs Rapid Test Panel wykrywanie: (OP12000/

M DMA500/MTD300/BZ0300/AM P1000/M ET1000/K250/FYL20/THC50/BUPIO/

MEP100/ABP10) - 100 szt

W cenie zakupu dostawca winien dostarczyć kubeczki do pobierania moczu oraz rekawiczki lateksowe w liczbie

co naimniei równej liczbie testów:

Produkt musi być fabrycznie nowy (w l gatunku), dopuszczony do obrotu użytkowania zgodnie z obowiązującymi w

tym zakresie przepisami prawa. Produkt ma być dostarczony w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach

producenta. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia, tj. Koszt dostawy, opakowania, itp. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z

podatkiem od towarów i usług - VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi

2. Forma płatności -- przelew 30 dni

3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

4. Realizacja usługi do lO lipca 2022 roku

5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca

zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia

5. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2022 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej

Open Nexus. Oferty złożone po terminie nie beda rozpatrvwąDę:
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