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SP.MSZ.BP.252.16.2018 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  25/ZP/CP/2018 

„Dostawa surowców farmaceutycznych i leków  gotowych wykorzystywanych w recepturze  
do  pracowni Technik farmaceutyczny w ramach projektu „Czas na profesjonalistów” 

 
 

I. Nazwa i  adres zamawiającego 
Zamawiającym jest:  
Województwo Lubelskie / Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe   
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie 
 22-100 Chełm;  ul. Szpitalna 50 
 
Adres, na który należy kierować korespondencję: 
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe   
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie 
22-100 Chełm,  ul. Szpitalna 50 
tel., (fax.): 82 565 26 51 
e-mail: sekretariat@medyki-chełm.pl 
strona www: http://medyki-chelm.pl   

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest  w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 
konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

III. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem  zamówienia  jest   dostawa surowców farmaceutycznych i leków  gotowych 

wykorzystywanych w recepturze do  pracowni Technik farmaceutyczny w ramach projektu „Czas 
na profesjonalistów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje  
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i  Budżetu Państwa. 

2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu  asortymentowo - cenowym-
Załącznik Nr 2. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  
4. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):  

33690000-3 Różne produkty lecznicze 
5. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia 

1) Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego terminu ważności oferowanych produktów 
licząc od dnia dostawy do Zamawiającego zapewniający bezpieczne użycie dostarczonych 
produktów farmaceutycznych.  

2) Przedmiot dostawy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede 
wszystkim z ustawą z dnia 6 września 2001 r., Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2008 r., Nr 45 
poz. 271 z późn. zm.)  
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3) Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

4) Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot zamówienia o najwyższej jakości, pod 

względem norm jakościowych.  
5) Opakowania bezpośrednie i zewnętrzne muszą być zgodne z wymogami ustawy z dnia  

6 września 2001 r., Prawo Farmaceutyczne. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany najpóźniej w terminie 15 dni 
od daty zawarcia umowy. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu  

W postępowaniu mogą wziąć  udział Wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1. PZP, 
2) nie podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP. 
 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

1. Oświadczenie Wykonawcy o   spełnianiu    warunków    udziału    w postępowaniu i braku podstaw 
do wykluczenia - Załącznik nr 3. 

2. Informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej - Załącznik nr 4. 
 

VII. Informacje     o     sposobie      porozumiewania      się Zamawiającego   i   Wykonawców   oraz   
wskazanie     osób     uprawnionych     do     porozumiewania      się z Wykonawcami 

1. Wykonawcy mają obowiązek złożyć ofertę wraz z załącznikami w formie pisemnej. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

sobie za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę są 
przekazywane Zamawiającemu na numer faksu: 82 565 26 51, e-mail: sekretariat@medyki-
chelm.pl.  

3. Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela  Pani Lilia Płachecka pod 
numerem  telefonu  82 565 26 51. 

 
VIII. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.  
 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy obowiązani są złożyć: 

1) Ofertę na którą składają się: 
− formularz oferty - Załącznik Nr 1, 
− formularz asortymentowo-cenowy - Załączniki Nr 2, 
− oświadczenia wymienione w części VI niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

3. W przypadku podpisania oferty i oświadczeń przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim 
rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób.   

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką pod 
rygorem nieważności. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej 
własnoręcznego podpisu.  
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5. Obowiązek zachowania formy pisemnej odnosi się zarówno do oferty, jak i wszystkich 
załączników do oferty. 

6. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby 
upoważnione. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 

7. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana do 
Zamawiającego na adres: 

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe   im.  Władysławy Szoc  w Chełmie 
22-100 Chełm,  ul. Szpitalna 50 

8. Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia 
1) oznaczenie wykonawcy (pieczątka firmowa) 
2) opis: Dostawa surowców farmaceutycznych  i leków  gotowych.  Nie otwierać przed 

dniem 05.12.2018r do godz. 10:00 
9. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty musi być złożone jak powyżej. Koperta powinna zostać oznaczona „Zmiana” 
lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian  
w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 

 
X. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.  w Szkole Policealnej-Medycznym Studium 
Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie, ul. Szpitalna 50 ( sekretariat szkoły).  

2. Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2018r. do godz. 10:00 
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego  po podanym terminie zostaną zwrócone  

Wykonawcom bez otwierania.   
4. Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Policealnej-Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy 

Szoc w Chełmie, ul. Szpitalna 50  w dniu 05.12.2018r. o godz. 10:15 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający  ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także  

informacje dotyczące ceny brutto.   
7. W toku dokonywania badania ofert i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

  
XI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi by podana w PLN cyfrowo  i słownie. 
2. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
3. Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji 

(wykonania) zamówienia. 
4. Oferowana cena powinna obejmować ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia został określony we wzorze 

umowy.  
 

XII. Opis kryteriów oceny oferty i sposobu  dokonywania oceny ofert  

1. Odbiorca dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium:  
cena = 100% 

2. Punktacja za kryterium cena odbywać się będzie wg zasady: 
Cn     

Cb 

x Wc = Cof 
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gdzie: Cn – najniższa cena brutto spośród zoczonych ważnych ofert 
 Cb – cena brutto podana przez badanego wykonawcę 
 Wc– waga kryterium ceny 
 Cof – ilość punktów uzyskanych za cenę 
Wykonawca może uzyskać podczas badania i oceny ofert maksymalnie 100 pkt. 
 

XIII. Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy   

1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia 

wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.  

2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty. 

3. Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 5  tj. wzór umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 
XIV. Załączniki do zapytania ofertowego: 

 
1. Załącznik Nr 1:  Formularz oferty 
2. Załączniki Nr 2:  Formularz asortymentowo-cenowy:  
3. Załącznik Nr 3:  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 

braku podstaw do wykluczenia:  
4. Załącznik nr 4:  Informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej:  
5. Załącznik Nr 5:  Wzór Umowy:. 

 
 
 
          Dyrektor 

  Małgorzata Szyszkowska 
Chełm, dnia 27.11.2018r.     ………………………………………… 

Zatwierdzam 
 


