
CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW
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Gołuchów, dnia 2021-10-01
CRR-241.08.01.2021

Ogłoszenie o zamówieniu/Formularz zapytania ofertowego

Na Doposażenie Centrum w urządzenia medyczne w zakresie zakupu Redcord - zestawu z
konstrukcją podłogową i konstrukcją sufitową z trzema trawersami z kompletem aparatów,
podwieszek i linek do terapii i ćwiczeń.

l. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS wJedlcu, ul. Spacerowa l, 63-322 Gołuchów.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w uproszczonym postępowaniu w sprawie realizacji
zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 z późn. zm.).

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia Redcord -
zestawu z konstrukcją podłogową i konstrukcją sufitową z trzema trawersami z kompletem
aparatów, podwieszek i linek do terapii i ćwiczeń do budynku rehabilitacji w Centrum
Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu.

l) Gwarancja-min. 24 miesiące.

2) Zapłata wynagrodzenia brutto nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT, do której będzie dołączony oryginał Protokołu odbioru.

3. Miejsce wykonywania usługi: budynek rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji Rolników
KRUSwJedlcu.

4. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: szczegółowy zakres prac określa załącznik
nr l do załączonego projektu umowy.

5. Termin wykonania zamówienia - do 20 grudnia 2021 r.

6. Kryteria wyboru ofert: najkorzystniejsza cena.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć
w formie pisemnej (podpisany cyfrowo PDF) - przesłać w wersji elektronicznej na adres e-
mail: zamowienia@jedlec.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 06 października 2021 r.
do godziny 12.00.

Oferty otrzymane po ww. terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Zamawiający
wymaga aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

a) dokumenty o działalności Firmy (KRS, opcjonalnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, zaświadczenie NIP, REGON),

http://www.jedtec.nowybip.p!
email; biuro@jedlec.pl
KRS 0000045732
REGON 250497975
NIP 9680171709
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b) wypełniony i podpisany cyfrowo formularz oferty,

c) parafowany wzór umowy,

8. Termin związania ofertą wynosi - 30 dni.

9. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Tadeusz Ordziniak, tel.
62 761 62 50 wew. 205, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:35, e-mail:
zamowienia@jedlec.Dl.

Załgczniki do formularza zapytania ofertowego:

Załącznik nr l - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO.
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