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Poznań, 02.03.2022 

Znak sprawy: NT/Nr 02-P/AS/22 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Sukcesywne dostawy olejów i smarów do pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Poznaniu 

 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2. ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania. 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 

Samodzielny Publiczny ZOZ, 

ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań, 

NIP 779-20-09-143, REGON 639686132 

 

tel. 061  8648 812  tel./fax. (61) 866 37 35 

Godziny pracy: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku 

 

adres strony internetowej: www.ratownictwo.med.pl 

e-mail: sekretariat@ratownictwo.med.pl 

 

Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Dział zamówień publicznych, adres e-mail: anna.szymanska@ratownictwo.med.pl 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med 

Strona internetowa WSPR w Poznaniu: www.ratownictwo.med.pl; bip.ratownictwo.med.pl 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med 
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2. Tryb udzielenia zamówienia.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę, zgodnie z 

Zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019 roku Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Poznaniu (ze zm.) o wartości zamówienia mniejszej niż 130 000 zł netto 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik 1.1 

1)  W zakresie asortymentu, do którego wymagane jest  aprobata producenta pojazdów 

Zamawiający informuje, że oferty zawierające produkt bez aprobaty zostaną odrzucone jako 

niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, na każdym etapie postępowania, jak i realizacji 

umowy, przedstawienia aprobaty producenta pojazdów. Niespełnienie żądania Zamawiającego 

skutkować będzie odrzuceniem oferty lub rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

2) Szczegółowy wykaz asortymentu, do którego wymagana jest aprobata producenta samochodu znajduje 

się w formularzu asortymentowo-cenowym. 

3) Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienie oferty. Oferta niepełna zostanie odrzucona.  

 

 

4. Termin realizacji zamówienia. 

1) Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy,  poprzez 

przesłanie przez Zamawiającego e-mailem cząstkowego zamówienia.  

a) po zgłoszeniu zamówienia do godz.  800 - dostawa w ciągu 3 godzin  

b) zgłoszenie po godz. 800 - dostawa w ciągu 24 godzin  

2) Zamówienia cząstkowe realizowane będą w oparciu o ceny jednostkowe poszczególnych artykułów 

określonych  w formularzu asortymentowo-cenowym. 

3) Zamawiający zastrzega możliwość do niewykorzystania całości przedmiotu zamówienia, ale 

gwarantuje wykorzystanie 60%  wartości zamówienia. 

 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
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6. Informacje o sposobie porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.  

1) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:  

a) w sprawie procedury postępowania – Anna Szymańska tel. 061 8648 827  

b) w sprawie przedmiotu zamówienia – Grzegorz Przybył  tel.  061 864 88 71 

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w 

szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym formularza ofertowego, formularza 

asortymentowo-cenowego, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość 

dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. 

 

 

7. Miejsce oraz termin otwarcia ofert  

1) Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med  

2) Termin składania ofert upływa w dniu 07.03.2022 roku godz. 10:00 

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.03.2022 roku godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

4) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.  

5) Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med 

http://www.ratownictwo.med.pl informacje z danymi firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie oraz cenami złożonych ofert 

 

 

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  

1) Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.  

2) W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz inne podatki, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem. Tak, więc przy ocenie ofert będzie 

brana tylko i wyłącznie cena brutto, która musi być wyrażona liczbowo i słownie oraz określona z 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca powinien w cenie brutto ująć także 

ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę dla prawidłowego i pełnego wykonania 

zamówienia.  

3) Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.  

4) Nie dopuszcza się zmiany cen oferty przez okres wiążący strony warunkami przyszłej umowy. 
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9. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert. 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający posługiwał się będzie następującym 

kryterium:  

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1.  Cena (koszt) 100% 

 

10. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. 

Ofertę stanowią: 

1 Formularz ofertowy  -  załącznik nr 1 

2 Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.1 

 

Wymagana forma: 

Dokumenty stanowiące ofertę, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) uprawniające do podpisania oferty składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

pozostałe dokumenty składa się w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. 

 

11. Postanowienia końcowe  

1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  

2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca 

zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione. 

 

 

Specyfikację sporządził                                                                              Specyfikację zatwierdził  

Specjalista ds. zamówień publicznych                                                       Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych 

Anna Szymańska                                                                                        Estera Szota       

       

 

W załączeniu:  

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.1 

3. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2 

4. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 


