
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy

Zakup mebli na potrzeby Oddziału Położniczego

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Lipno Sp. z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340572055

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Nieszawska 6

1.4.2.) Miejscowość: Lipno

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-600

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 542880414

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallipno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallipno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00093292

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-02-13

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Zakup mebli na potrzeby Oddziału Położniczego

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zapytania ofertowego. 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup mebli dla nowo wybudowanego Oddziału Położniczego opis zawiera załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
2. Sposób przygotowania:
a) Oferta musi obejmować cały przedmiot zapytania ofertowego opisany w pkt. 1.
b) Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej i przesłać na e-mail przetargi@szpitallipno.pl, zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
c) Wartość netto/brutto należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Nie dopuszcza się podawania wartości
netto/brutto w walutach obcych.
d) Wartość netto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z
opisem przedmiotu zapytania ofertowego wraz z uwzględnieniem ewentualnych upustów, rabatów i promocji.
e) Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu, w języku polskim, w formie czytelnej , podpisaną przez osobę/y uprawnione do
składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i realizacją zapytania ofertowego

3.4.) Wartość: 44887,00

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-02-20 10:00

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00093292/01 z dnia 2023-02-13
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