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SAMODZIELNY  PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  W  PIONKACH 
im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej 

26-670  PIONKI    UL. SIENKIEWICZA 29 
NIP   812-16-49-620 
REGON 670140015 
KRS 0000050149 

Telefon:  SEKRETARIAT                                                                                   48 612 13 81 
                GŁÓWNY SPECJALISTA DS.  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  48 612 18 66 w.110 

            ____________________________________________________________________________ 
       
Do:  

Podmioty prowadzące działalność w branży pogrzebowej 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Przedmiot zamówienia: Odbiór, przewóz, przechowanie zwłok (nr postępowania: SPZZOZ-ZP-

42/2021) 

 

    Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha   

i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej kieruje - do zainteresowanych współpracą 

Wykonawców - zaproszenie do złożenia oferty cenowej. 

Wymagany termin wykonania / realizacji zamówienia: od 01-01-2022r. do 31-05-2022r.  

Proszę o wypełnienie załączonego do niniejszego zaproszenia formularza oferty  

i przesłanie, wraz z pełnomocnictwem do podpisania oferty - jeżeli dokumenty podpisane 

będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego 

rejestru: do dnia 20-12-2021r. godz. 14:00  

Informacje szczegółowe:  

1. Ofertę wraz z załącznikami wykonawca przesyła przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej (w postaci elektronicznej) na adres e-mail:  przetargi@spzzozpionki.pl  

- format danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji 

udostępnianych – zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2017, poz.2247), tj.: .pdf, .odt, 

.doc, .docx, .ods, .xls,  do danych zawierających informację graficzną: .jpg (.jpeg),               

ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z rozszerzeń: .zip (pełna nazwa standardu: ZIP file format) lub .7Z (pełna nazwa 

standardu: 7-Zip file format) 

2. Ofertę złożoną elektronicznie (pliki ofert) wykonawca zabezpiecza hasłem.   
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3. Dla oferty zabezpieczonej hasłem wykonawca przekazuje zamawiającemu poprzez pocztę 

elektroniczną (oddzielny e-mail) hasło do plików oferty. Przekazanie hasła następuje po 

upływie terminu składania ofert.   

4. Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca złożył ofertę bez użycia środków komunikacji 

elektronicznej, tj. w siedzibie zamawiającego (sekretariat).  

Kryterium wyboru oferty: cena – 100% (przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą 

przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie 

prawo negocjacji zaoferowanej ceny).  

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Emilia Lenartowicz-Gębka 

e-mail: przetargi@spzzozpionki.pl, tel/fax. 48 612 18 66 wew.110.  

Na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz.1666 t. j.), w niniejszym postępowaniu zamawiający 

wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.  

Wykaz załączników:  

 zał. nr 1 - Formularz oferty, 

 zał. nr 2 – Wzór umowy.  

      

 

       


