
Znak sprawy: NA-ZP-RC-09/16 
 

 ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 
Na wykonanie kalendarzy trójdzielnych i książkowych dla Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu    

 

I. Zamawiający: 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu 
ul. Limanowskiego 42 

26-600 Radom 

Tel.: 48 3621127 

Fax: 48 3626276 

www.rckik.radom.pl 

 

II. 1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie kalendarzy trójdzielnych 

i książkowych na rok 2017 dla Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. 

 

2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania  Wykonawcy do przedłożenia 

uzupełniających dokumentów (wzorów) w ramach potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w zapytaniu.    

III. Wykaz dokumentów wymaganych od potencjalnych wykonawców : 
aktualny odpis KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, 

 

IV. Kryteria dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Kryterium oceny oferty jest cena(90) oraz gwarancja(10). Decyzja o wyborze 

najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom, którzy złożyli oferty oraz 

podana do wiadomości w siedzibie zamawiającego i zamieszczona na stronie 

internetowej pod adresem bip.rckik.radom.pl  

 

V. Miejsce i termin składania ofert 
1. oferta powinna być przesłana: 

a. w formie pisemnej kurierem lub za pośrednictwem poczty na adres: 

 

Regionalne Centrum  

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

im. dr Konrada Vietha w Radomiu 

ul. Limanowskiego 42 

26-600 Radom 

Sekretariat 

http://www.bip.rckik.radom.pl/


LUB 
 

b. w formie elektronicznej oferta może być przesłana (jako fotokopia 

dokumentów) na adres e - mailowy: 
 

 rckik@rckik.radom.pl  
 

z obowiązkowo umieszczonym na kopercie oznaczeniem lub dopiskiem  

w tytule e-maila: 

 

”Wykonanie i dostawa kalendarzy na rok 2017” 
 

2. oferty należy składać do dnia 05.10.2016 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie i na 

adres e – mail jak wyżej. 
3. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

4. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę, 

5. w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie bip.rckik.radom.pl  

 

VI. Termin wykonania zamówienia oraz związania ofertą. 
Zamówienie należy zrealizować do 04.11.2016r.. 

 

VII. Postanowienia umowne: 
Projekt umowy zawiera załącznik nr 3. 

 

VIII. Informacje dodatkowe 
Wszelkich informacji na temat zapytania ofertowego oraz opisu przedmiotu 

zamówienia w sprawach merytorycznych udziela Pan Maciej Dębicki  

tel. kom. +48 501-417-105 e-mail:  przetargi@rckik.radom.pl    
 

IX. Dokumenty wymagane: 

 Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 „  Zapytanie ofertowe”, 

 Parafowany załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”, 

 Parafowany na każdej stronie załącznik nr 3 „Projekt umowy”, 

 Dokumenty, o których mowa w pkt III  

 

 

Dyrektor 

Regionalne Centrum  

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

im. dr Konrada Vietha w Radomiu  

mgr Józef Waniek 
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