
Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej  im.  1  Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z siedzibą

w Nowym  Sączu  (Zamawiający)  zwraca  się  uprzejmie  z prośbą  o przedstawienie  oferty

dostawy  nw.  preparatÓw  szczepionkowych:

1. ,, FSME  immun.inj.  "  - ampułko  - strzykawka  O,5 ml.

2. ii  AVAXIM  160  u" - ampułko  - strzykawka  0,5 ml.
3. ,, IMOVAX  POLIO"  - ampułko  - strzykawka  0,5  ml.

4. aa EUVAX  B" - fiolka  1 ml.

I.  Tryb  postępowania:

1.  Postępowanie  prowadzone  będzie  w  oparciu  o przepisy  Kodeksy  Cywilnego

( Dz.U.  z 2017  r. poz.  459  z pÓŹn. zm.  ) na podstawie  art.  4 ust.  8 ustawy  z dnia

29 stycznia  2004  r. Prawo  zamÓwień  publicznych  (Dz.  U. z 2017  r. poz.  1579),

a także  niniejsze  zapytanie  ofertowe.

2. Niniejsze  zapytanie  nie  stanowi  oferty  w myśl  art.  66 Kodeksu  Cywilnego.

II.  Określenie  przedmiotu  oraz  ilości  przedmiotu

Przedmiotem  zamÓwienia  jest  dostawa  do

preparatów  szczepionkowych:

zamÓwienia:

siedziby  Zamawiającego  nw.

1. ,, FSME  immun.inj.  "  - ampułko  - strzykawka  0,5  ml.

2. ,, AVAXIM  160  u"  - ampułko  - strzykawka  0,5  ml,

3. ,, IMOVAX  POLIO"  - ampułko  - strzykawka  0,5  ml.

4. tt  EUVAX  B" - fiOlka  1 ml.

50 szt.

10szt.

20 szt.

30 szt.

UWAGA:  Podane  ilości  przedmiotu  zamówienia  są orientacyjne.  Ostateczna  ilość

i rodzaj  preparatów  zostanie  podana  w zamówieniu  lub umowie  ( po końcowych

uzgodnieniach  z wybranym  Wykonawcą  / Wykonawcami  ).

Opis  przedmiotów  zamówienia  (w  dalszej  części  skrótowo  OPZ)  znajduje  się

w załączniku  nr  I do niniejszego  zapytania  ofertowego.

Kod wg Wspólnego  Słownika  ZamÓwień  CPV:

CPV-  33650000-1  0qólne  środki  przeciw  infekcyjne  do użytku  ogólnoustrojowego,

szczepionki,  środki  przeciwnowotworowe  oraz  immunomodulacyjne.

III.  Termin  realizacii  zamÓwienia
Termin  realizacji  zamówienia  maksymalnie  do  7  dni  od  dnia  złożenia

zamÓwienia  ( ew.  podpisania  umowy).

IV.  Kryteria  wyboru  oferty  naikorzystnieiszei:
1.  Cena  brutto  - 100'/o

2.  Za najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  w danej  części,  w której  Wykonawca

przedstawi  najniższą  cenę  brutto  oraz  spełni  wszystkie  wymagania  szczegółowe

określone  w załączniku  nr 1.

3.  Oferty  niekompletne  lub  niespełniające  warunków  określonych  w  niniejszym

zapytaniu  ofertowym  nie będą  podlegały  ocenie.

V.  Sposób  przyqotowania  ofert:

1.  Każdy  Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę.

2.  Oferta  ma być  sporządzona  w języku  polskim,  w sposób  czytelny  oraz  podpisana

przez  uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.

3.  Ofertę  należy  sporządziĆ  według  druku  ,Formularz  Ofertowy"  stanowiącego

załącznik  nr 2 do niniejszego  zapytania  ofertowego.



4.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z przygotowaniem  i złożeniem

oferty.

5.  Zamawiający  wyraża  zgodę  na składanie  ofert  częściowych.

6.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  oferty  wariantowej.

7.  Wykonawca  musi  uwzględnić  w cenie  oferty  wykonanie  wszelkich  prac  i czynności

oraz  zawrzeć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla prawidłowego  i pełnego  wykonania

zamówienia,  jak  również  zawrzeć  wszelkie  opłaty  i podatki  wynikające

z obowiązujących  przepisów.

VI.  Termin  i sposób  składania  ofert:

1.  Termin  składania  ofert:  3 lipca  2018  roku,  do godz.  10oo. Oferta  otrzymana  po

wymaganym  terminie  nie  będzie  rozpatrywana.

2.  Miejsce  składania  ofert:

Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej  z siedzibą  w Nowym  Sączu

im.  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich

ul. 1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5, 33-300  Nowy  Sącz,

3.  SposÓb  składania  ofert:

1)  Zamawiający  dopuszcza  i

elektronicznej  na  adres

nr  O-18  415  3726.

2)  Wykonawcy  składający  ofertę  drogą  mai)ową  zobowiązani  są  do telefonicznego

potwierdzenia  faktu  otrzymania  oferty  przez  Zamawiającego.

pomocą  poczty

lub  faksem  na

możliwość  składania  ofert  za

pzoz.  karpacki@strazqraniczna.  pl

VII.  Warunki  realizacii  zamÓwienia:
1.  Przedmioty  zamówienia  muszą  być  fabrycznie  nowe,  pełnowartościowe,  I gatunku,

bez  wad  i uszkodzeń.

2.  Przy  realizacji  zamówienia  Zamawiający  dopuszcza  możliwoŚć  porozumiewania  się

z Wykonawcą  drogą  mailową  oraz  za pomocą  telefonów  i faksów.

3.  Przedmioty  zamówienia  należy  dostarczyć  do siedziby  Zamawiająceqo  na  koszt

Wykonawcy,  w dni  robocze,  w godz.  8-14.

4.  Zamawiający  zapewni  ze  swojej  strony  bieżącą  wspÓłpracę  oraz  gotowoŚĆ

do  udzielania  dodatkowych  informacji  i wyjaśnień  odnośnie  problemów

i wątpliwości  mogących  się  pojawić  na etapie  realizacji  zamówienia.

5.  Płatność  przelewem  w  terminie  do  21  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo

wystawionej  faktury  (rachunku).

VIII.  Pozostałe  warunki:

1.  Zamawiający  może  zakończyć  postępowanie  bez  wybrania  oferty

najkorzystniejszej,  gdy  żadna  ze  złożonych  ofert  nie  odpowiada  warunkom

postępowania.

2.  W  celu  zapewnienia  porównywalności  wszystkich  ofert  Zamawiający  zastrzega

sobie  prawo  do skontaktowania  się z właŚciwymi  Oferentami  w celu  uzupełnienia

lub  doprecyzowania  ofert.

3.  W toku  badania  i oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od oferentów  dodatkowych

wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  rezygnacji  z udzielania  zamówienia  bez

podania  przyczyny  rezygnacji.

5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwoŚĆ  poprawy  oczywistych  omyłek

rachunkowych  i pisarskich,  a także  innych  omyłek  polegających  na niezgodności

oferty  z OPZ,  niepowodujących  istotnych  zmian  w treści  złożonych  (nadesłanych)

ofert,  o czym  niezwłocznie  poinformuje  właściwego  Wykonawcę.

6.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do zmiany  warunkÓw  niniejszego  zapytania

przed  upływem  terminu  składania  ofert.  W przypadku  wprowadzenia  ew.  zmian,

zostaną  one  zamieszczone  na stronie  internetowej  Oddziału.

7.  Zamawiający  zastrzega,  iż zawiera  umowy  na podstawie  wzoru  zamieszczonego  w

załączniku  nr  3

8.  W przypadku,  gdy  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się

od zawarcia  umowy  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród

pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich ponownego  badania  i oceny.



IX.  Informacie  końcowe:

1.  Osoby  uprawnione  do kontaktu  z Wykonawcami  z ramienia  Zamawiającego  jest  :

- Pani  Anna  Wolak  : tel.  18-415-3234  lub  18  - 415-3304.

e-mail:  pzoz.karpacki@strazqraniczna.pl
- (kontakt  od  poniedziałku  do  piątku  w godz.  od  8oo do 14oo).

2.  Wykonawcy  składający  oferty  zostaną  poinformowani  o  wyniku  postępowania.

Informację  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  umieści  na stronie

internetowej  znajdującej  się  pod adresem:  http://www.karpacki.strazqraniczna.pl.

X.  Wykaz  załącznikÓw:

Załącznik  nr  1-  Opis  przedmiotu  zamówienia,

Załącznik  nr  2 -  Formularz  ofertowy.

Załącznik  nr  3 -  Wzór  umowy.



Załącznik  nr  1-  Opis  przedmiotu  zamÓwienia

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

L.p. NAZWA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA ILOŚĆ OPIS  i WYMAGANIA  SZCZEGOŁOWE

1.

PREPARAT  SZCZEPIONKOWY

,,AVAXIM  160u  "

ampułko  -  strzykawka  0,5  ml.
IO  szt.

1)  Towar  będący  przedmiotem  zamówienia  winien  być  fabrycznie  nowy

z terminem  przydatności  - minimum  12  miesięcy.

2)  Przedmioty  zamówienia  muszą  być  pełnowartościowe,  I gatunku,  bez

uszkodzeń  i wad  fabrycznych.

3)  Przedmioty  zamówienia  muszą  być  dowiezione  do siedziby

Zamawiającego  w odpowiedniej  temperaturze  tj.  +2  - +8  stopni  C.

4i  Faktura  za (+rzedmiot  zamówienia  musi  być  dostarczona  do siedziby

Zamawiaiąceqo  w dniu  dostawy  wraz  z przesyłką.

2.

PREPARAT  SZCZEPIONKOWY

,,FSME  immun"

- ampułko  -  strzykawka  0,5  ml. 50  szt.

1)  Towar  będący  przedmiotem  zamówienia  winien  być  fabrycznie  nowy

z terminem  przydatności  - minimum  12  miesięcy.

2)  Przedmioty  zamówienia  muszą  być  pełnowartościowe,  I gatunku,  bez

uszkodzeń  i wad  fabrycznych.

3)  Przedmioty  zamówienia  muszą  być dowiezione  do siedziby
Zamawiającego  w odpowiedniej  temperaturze  tj.  +2  - +8  stopni  C.

41 Faktura  za orzedmiot  zamówienia  musi  być  dostarczona  do siedziby

Zamawiaiąceqo  w dniu  dostawy  wraz  z przesyłką.



3.
PREPARAT  SZCZEPIONKOWY

,,EUVAX  B"
30  szt.

1)  Towar  będący  przedmiotem  zamówienia  winien  być  fabrycznie  nowy

z terminem  przydatności  - minimum  12  miesięcy.

2)  Przedmioty  zamówienia  muszą  być  pełnowartoŚciowe,  I gatunku,  bez

uszkodzeń  i wad  fabrycznych.

3)  Przedmioty  zamówienia  muszą  być  dowiezione  do  siedziby

Zamawiającego  w odpowiedniej  temperaturze  tj.  +2  - +8  stopni  C.

4)  Faktura  za przedmiot  zamówienia  musi  być  dostarczona  do siedziby
- fiolka  I ml. Zamawiaiąceqo  w dniu  dostawy  wraz  z przesyłką.

4.

PREPARAT  SZCZEPIONKOWY

,,IMOV  AX  POLIO"

- ampułko  -  strzykawka  0,5  ml.

20  szt.

1)  Towar  będący  przedmiotem  zamówienia  winien  być  fabrycznie  nowy

z terminem  przydatności  - minimum  12  miesięcy.

2)  Przedmioty  zamÓwienia  muszą  być  pełnowartościowe,  I gatunku,  bez

uszkodzeń  i wad  fabrycznych.

3)  Przedmioty  zamÓwienia  muszą  być  dowiezione  do  siedziby

Zamawiającego  w odpowiedniej  temperaturze  tj.  +2  - +8  stopni  C.

4ć  Faktura  za orzedmiot  zamówienia  musi  bvć  dostarczona  do siedzibv

Zamawiaiąceqo  w dniu  dostawy  wraz  z przesyłką.



Pieczątka  wykonawcy  i nr tel./faksu

Nazwa  (firma)

Załącznik  nr  2 - Formularz  ofertowy

dnia

Adres  oferenta

Tel.  : ...

Faks...

NIP .....

REGON

Zamawiaiący:

Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej  imienia  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z siedzibą

w Nowym  Sączu,  ul. 1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5, 33-300  Nowy  Sącz,

tel.  (018)  415-3234,  faks  (018)  415-3726,  REGON  364  454  414,  NIP  734-353-96-76,

OFERTA

na dostawę  preparatów  szczepionkowych

nr 1 do zapytania  ofertowego

1.  Oferuję  dostawę  przedmiotowego  zamówienia  w zakresie  objętym  zaproszeniem  do

składania  ofert  za  cenę  (cena  zamówienia  wraz  z dostawą  do  siedziby

Zamawiaiaceaol

Nr

części

/L.p-

Nazwa  przedmiotu  zamÓwienia

zgodnie  z OPZ
J.m.

Ilość

zamawiana

Cena

jednostkowa

netto  (zł)

WartośĆ

netto  (zł)

WartośĆ

brutto  (zł)

1.
,, FSME immun.inj.  " - ampułko

- strzykawka  O,5 ml
szt. 50

2. ii  AVAXIM  160  LI" - ampułko  -
strzykawka  O,5 ml.

szt. 10

3.
,,IMOVAX  POLIO"  - ampułko  -

strzykawka  0,5  ml.
szt. 20

4.
,, EUVAX  B" - fiolka  1 ml. szt. 30

ŁĄCZNIE

2.  Termin  realizacji  umowy:  maksymalnie  do 7 dni  od dnia  złożenia  zamówienia

( ew.  podpisania  umowy).

3.  Oświadczamy,  że zapoznaliśmy  się  z opisem  przedmiotu  zamówienia  i nie  wnosimy

żadnych  zastrzeżeń  w tym  zakresie  oraz  przyjmujemy  warunki  realizacji  zamówienia

określone  przez  Zamawiającego.

4.  Oświadczamy,  że  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wybrania  naszej  oferty

do zawarcia  umowy  w miejscu  i terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego.

5.  Termin  obowiązywania  przedstawionej  oferty  cenowej  wynosi  ...........................................

Miejsce, data, podpis osobv uorawnionei
do reprezentowania  Wykonawcy



Załączniknr3 wzÓrumowy

U M O W A  n r ( wzór  )

W dniu w Nowym  Sączu  została  zawarta  umowa  pomiędzy:

KARPACKIM  ODDZIAŁEM  STRAZY  GRANICZNEJ  imienia  1 Pułku  Strzelców

Podhalańskich  z siedzibą  w Nowym  Sączu,  kod pocztowy  33-300,  przy  ulicy  1-go  Pułku

Strzelców  Podhalańskich  5, NIP 734  353  96 76, Regon  364  454  4"14,

reprezentowanym  przez

przy  kontrasygnacie.......................................

zwanego  w dalszej  części  umowy  Zamawiającym

a

reprezentowanym  przez:

zwaną  w dalszej  części  umowy  Wykonawcą

o następującej  treści:

!1

Przedmiotem  umowy  jest  zobowiązanie  Wykonawcy  do  sprzedaży  i dostarczenia

Zamawiającemu  w terminie  obowiązywania  umowy  nw. szczepionek  w następującej  ilości:

1. ,, FSME  immun  " - ampułko  -  strzykawka  O,5 ml.

2. ,, AVAXIM  160  U" - ampułko  -  strzykawka  O,5 ml.

3. ,, IMOVAX  POLIO"  - ampułko  -  strzykawka  O,5 ml.

4. EUVAX  B" -  fiolka  1 ml.

!2

-  50 szt.

- 10 szt.

-  20 szt.

-  30 szt.

1. Dostawa  przedmiotu  umowy  zrealizowana  będzie  transportem  i na koszt  Wykonawcy

(w  odpowiednich  warunkach  dot.  przewozu  preparatów  szczepionkowych

tj. +2 do +8 stopni  C) do Służby  Zdrowia  Karpackiego  Oddziału  Straży  Granicznej

z siedzibą  w Nowym  Sączu  przy  ul. 1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5, w dni robocze

tj.  od  poniedziałku  do piątku  w godz.  od 8.00-15.00  po wcześniejszym  uzqodnieniu

faksem  lub  telefonicznie  terminu  i sposobu  dostawy  przedmiotu  umowy  przez

Wykonawcę.

2. Osobą  odpowiedzialną  za  realizację  umowy  ze  strony  Zamawiającego  jest

Pani  Anna  WOLAK  ( tel. (0-18)  415  -3234  ).

!3

1. Towar  będący  przedmiotem  umowy  winien  być fabrycznie  nowy,  pełnowartościowy,

I gatunku,  bez  uszkodzeń  i wad  fabrycznych,  z terminem  przydatności:

tt  IMOVAX  POLIO"

tt  FSME-IMMUN  "

tt  AVAXIM  160  U "

tt  EUVAX  B "

ampułko  - strzykawka  O,5 ml

ampułko  - strzykawka  O,5 ml

ampułko  - strzykawka  O,5 ml

ampułko  - strzykawka  O,5 ml

- minimum  12 miesięcy.

- minimum  12 miesięcy.

- minimum  12 miesięcy.

- minimum  12 miesięcy.



2. W  przypadku  zakwestionowania  jakości  lub  sposobu  przewożenia  towaru  przez

Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  w  przypadku  stwierdzenia  wady  po

odbiorze  towaru  zabrać  towar  z wadami  i wymienić  na towar  dobrej  jakości  bezzwłocznie,

lecz  nie później  niż  w ciągu  5 dni  od daty  stwierdzenia  wady.

%4

1.  Strony  ustaliły  następujące  ceny  jednostkowe  netto  za 1 szt. + obowiązująca  stawka

VAT  za niżej  wymienione  preparaty  szczepionkowe:

Lp. Nazwa  szczepionki

Cena  jednostkowa

netto  za 1 szt. J. m. lloŚĆ Słownie

1.
IMOVAX POLIO - 0,5 ml
ampułko-  strzykawka

2.
FSME  - IMMUN  - 0,5  ml

ampułko-  strzykawka

3.
AVAXIM  160 U O,5 ml
ampułko-  strzykawka

4. EUVAX ,,B"

2. Łączna  wartość  zamówienia  brutto  wynosi  ..................................

3. Powyższa  cena  nie ulega  zmianie  w okresie  obowiązywania  umowy.

@5
1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną:

a) za zwłokę  w oddaniu  określonego  w umowie  przedmiotu  zamówienia  w wysokości

0,05% łącznej  wartości zamówienia brutto, o której mowa w @ 4 ust. 2, za każdy dzień
zwłoki,

b) za zwłokę  w dostarczeniu  towaru  dobrej  jakości  w przypadku  reklamacji  w wysokości

0,05% łącznej  wartości zamówienia brutto, o której mowa w F3 4 ust. 2, za każdy dzień
zwłoki,  liczony  od dnia  wyznaczonego  na załatwienie  reklamacji,

c) z tytułu  odstąpienia  od umowy  z przyczyn  zależnych  od Wykonawcy  w wysokości  5%

od łącznej wartości zamówienia brutto, o której mowa w !ffi 4 ust. 2
2. Roszczenie  o zapłatę  kar  umownych  z tytułu  zwłoki  -  ustalanych  za każdy  rozpoczęty

dzień  zwłoki  - staje  się  wymagalne:

a) za pierwszy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  w -  tym  dniu,

b) za każdy  rozpoczęty  następny  dzień  zwłoki  -  odpowiednio  w każdym  z tych  dni.

3. W przypadku  postawienia  Wykonawcy  w stan  likwidacji  lub  zajęcia  jego  majątku,

Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od umowy.

4. Niezależnie  od  kar  umownych  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania

uzupełniającego  do wysokości  poniesionej  szkody.

5. Wykonawca  oświadcza,  że wyraża  zgodę  na potrącenie  z faktury,  w rozumieniu  art. 498

i 499  kodeksu  cywilnego,  powstałej  należności  z tytułu  w/w  kar  umownych.

Jednocześnie  Wykonawca  oświadcza,  że powyższe  nie zostało  złożone  pod wpływem

błędu,  ani nie jest  obarczone  jakąkolwiek  inną  wadą  oświadczenia  woli  skutkującą  jego

nieważnością.  Zamawiający  oświadcza,  że wystawi  Wykonawcy  notę  w terminie  21 dni

od  dnia  dokonania  potrącenia,  zawierającą  szczegółowe  naliczenie  kary  umownej

w przypadku  zaistnienia  w/w  sytuacji.

6. Zamawiający  oświadcza,  że  wystawi  Wykonawcy  notę  w terminie  21 dni  od  dnia

dokonania  potrącenia,  zawierającą  szczegółowe  naliczenie  kary  umownej  w przypadku

zaistnienia  ww.  sytuacji.

7. Niezależnie  od  kar  umownych  Zamawiający  i Wykonawca  może  dochodzić

odszkodowania  uzupełniającego  do wysokości  poniesionej  szkody.
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1. Wynagrodzenie  będzie  płatne  przelewem  na konto  Wykonawcy  :

po otrzymaniu  przedmiotu  zamówienia  wraz  z prawidłowo  wystawioną  fakturą  VAT

w terminie  21 dni  od daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej  faktury.

2. Za  datę  zapłaty  strony  uznają  datę  obciążenia  rachunku  bankowego  Zamawiającego.

3. Koszty  manipulacyjne  z  tytułu  błędnie  podanego  rachunku  bankowego  ponosi

Wykonawca.

@7

Termin  realizacji  zamówienia:  do  7 dni  od  dnia  podpisania  umowy.

!8

Wszelkie  zmiany  i uzupełnienia  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w formie

pisemnych  aneksów  podpisanych  przez  obie  strony  pod  rygorem  nieważności.

99

Do spraw  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  mieć  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

@ 10

Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  ze stosowania  niniejszej  umowy,  będą  rozstrzygane

przez  właściwy  miejscowo  Sąd  Powszechny,  właściwy  ze  względu  na  siedzibę

Zamawiającego.

!  Il

Umowę  sporządzono  w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach  w tym  1 egz.  dla  Wykonawcy,

1 egz.  dla Zamawiającego.

Załączniki  do umowy:

Załącznik  nr 1-  opis  przedmiotu  zamówienia.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY


