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 CENTRUM  REHABILITACJI  ROLNIKÓW 
 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu  
 ul. Spacerowa 1      63-322 Gołuchów                    62 761 62 50,  +48 505 02 99 79           62 761 67 52  
 http://www.jedlec.nowybip.pl                                                email: zamowienia@jedlec.pl 

Gołuchów dnia 14.10.2020 r. 

DL-241.04.01.2020 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu (dostawa/usługa/robota budowlana) 

Dostawa i montaż defibrylatorów AED. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, ul. Spacerowa 1, 
63-322 Gołuchów. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Numery rejestrowe: KRS: 
0000045732, Regon: 250497975, NIP: 968-01-71-709. Tel. +48 62 761 62 50, fax  +48 62 761 67 52.  

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8:00 ÷ 15:35 

E-mail: zamówienia@jedlec.pl Adres strony internetowej: www.jedlec.nowybip.pl  

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa, zainstalowanie, przeszkolenie pracowników użytkownika i przekazywanie do publicznego 
użytku czterech automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z niezbędnym wyposażeniem, 
jak kapsuła zabezpieczająca oraz podstawowe przybory ratownicze. Ich montowanie przewiduje się w 
holu budynku H, łączniku budynku C-H, budynku B oraz w budynku A. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

3. Warunki płatności: 

Zapłata ceny umownej nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze,                  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru 
podpisanym bez zastrzeżeń, przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4. Termin wykonania zamówienia: 

Odbiór nastąpi w terminie najpóźniej do dnia 30.11.2020 r. 

5. Kryteria oceny ofert: 

Przedłużona gwarancja / Waga: 25 

Cena - Waga: 75 

6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć pisemnie u Kierownika Działu Administracji Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w 
Jedlcu Budynek A, I piętro w siedzibie Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, ul. 
Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów. 

lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@jedlec.pl z dopiskiem „Oferta na 
dostawę defibrylatorów" 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2020 r. do godz. 10:00. 

Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą poddawane ocenie. 

 

 

 

http://www.jedlec.nowybip.pl/
mailto:zamowienia@jedlec.pl
mailto:zamówienia@jedlec.pl
http://www.jedlec.nowybip.pl/
mailto:zamowienia@jedlec.pl


Strona 2 z 2 
 

 

Do oferty muszą być dołączone dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty, 

b) podpisany projekt umowy, 

c) informacje: model, typ, producent oraz inne dotyczące parametrów oferowanych defibrylatorów, 
certyfikaty i dopuszczenia;  

d) dokument (np. Pełnomocnictwo) potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej formularz oferty 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

7. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

8. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni 

9. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

Tadeusz Ordziniak – tel. 62 761 62 50 wew. 205, e-mail: zamowienia@jedlec.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 - formularz oferty 

3. Załącznik nr 3 - projekt umowy 

4. Załącznik nr 4 - klauzula RODO 
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