Lubawa, dnia 28.09.2015 r.

Wg rozdzielnika
Znak sprawy:

SOOC.8031.8.2015

Zapytanie ofertowe
Burmistrz Miasta Lubawa zaprasza do składania ofert na dostawę szczepionek przeciw
wirusowi brodawczaka ludzkiego. Postępowanie realizowane jest bez zastosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907
z późn. zmian).
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 87 dawek szczepionki przeciw
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV- typ 6,11,16,18 ), wywołującego m.in. raka
szyjki macicy. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę ww. szczepionki, z
której każda dawka zawiesiny do wstrzykiwań zaopatrzona winna być w ampułko strzykawkę z korkiem tłoka oraz igłą, w opakowaniach po 1 sztuce.
1.2. Dostawa szczepionek nastąpi po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego
(pisemnie, faxem lub e-mailem), w maksymalnym terminie 7 dni od dnia zlecenia.
1.3. Dostarczone szczepionki będą zarejestrowane w Polsce i dopuszczone do obrotu i
stosowania na terenie Polski – z datą ważności szczepionki nie krótszą niż 1 rok od
dnia dostawy.
1.4. Szczepionki

będą

dostarczane

w

fabrycznie

nowych,

nieuszkodzonych

opakowaniach, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
1.5. W

cenie

szczepionki,

zagwarantowane

będą

materiały

edukacyjne

dla

zaszczepionych dziewcząt.
1.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości

przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, co nie jest
odstąpieniem od umowy nawet w części. W przypadku zmiany ilości przedmiotu
zamówienia, oferowana cena jednostkowa brutto nie może ulec zmianie.
1.7. Zamawiający wymaga aby każde opakowanie spełniało wymagania zawarte w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku, w sprawie wymagań
dotyczących opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek (Dz.U. Nr 39 poz.
321).
1.8. Wykonawca na własny koszt i ryzyko winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie, przy ul.
Rzepnikowskiego 20.
1.9. Zamawiający w momencie odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie odbioru
jakościowego i ilościowego. Pracownik Zamawiającego potwierdzi odbiór (dowód
dostawy z wyszczególnieniem ilości, ceny jednostkowej i wartości towaru).
2. Termin wykonania zamówienia
a) Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia podpisania umowy.
b) Zakończenie realizacji zadania – 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
3. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w momencie składania
oferty:
a) Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1),
b) Wypełniony formularz cenowy (wg załącznika nr 2)
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
d) Koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (nie dotyczy producenta) lub
licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
publicznym.
4. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
4.1. Składanie ofert
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego
9a, pokój nr 1 (Sekretariat) w terminie do dnia 16.10.2015 r. do godz. 900.
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b) Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
4.2. Otwarcie ofert
a) Otwarcie odbędzie się dnia 16.10.2015 r. o godz. 915 w siedzibie Urzędu Miasta
Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, pokój nr 3.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
5.1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium „cena”.
5.2. Liczba punktów w kryterium „cena” obliczane będzie zgodnie z poniższym
wzorem:
liczba punktów = cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej x 100

5.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej
punktów.
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