
 

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI  

         I TECHNIKI MEDYCZNEJ 

                ul. Wojska Polskiego 57 

       05-430 Celestynów 

 

Celestynów, dnia 18.03.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 47/2020 

 

na „Dostawę asortymentu ochrony osobistej przed COVID-19” 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 374) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów 

ul. Wojska Polskiego 57 

05-430 Celestynów 

Fax: 261-894-091 

e-mail: wofitm.zapytaniaofertowe@ron.mil.pl 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów ustawy art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) art. 6 ustawy o poszczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz na podstawie wewnętrznych regulaminów WOFiTM. 

 

2. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie wykonawcy usługi będącej 

przedmiotem zamówienia w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie  

i jakościowo ofertę z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności 

jawności i przejrzystości. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu ochrony osobistej przed COVID-19, 

których szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE REALIZACJI 

Termin wykonania usługi: do 14 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia 

 

Miejsce wykonania usługi: Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP 

ul. Leskiego 7, 01-485 Warszawa. 



W przypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy opóźnienia w dostawie asortymentu,  

w szczególności nieuzasadnionego, Zamawiający ma prawo do anulowania złożonego 

Wykonawcy zamówienia i dokonania zakupu u innego podmiotu. 

 

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:  

Termin realizacji - 100% 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Cena oferty to cena brutto. 

3. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób: 

a. Ilość towaru x cena jednostkowa netto = wartość netto; 

b. Następnie mnoży wartość netto x %VAT = wartość podatku VAT; 

c. Wartość podatku VAT + wartość netto = wartość brutto (cena oferty brutto). 

4. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do 

dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczania ceny; 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji płatności z wykorzystaniem 

mechanizmu „ podzielnej płatności”; 

6. Rachunek bankowy widniejący na fakturze VAT musi być zgodny z rachunkiem 

umieszczonym w „wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. 

 

VI. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

 Oferta powinna składać się z następujących dokumentów: 

a) Wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1  

do zapytania. 

b) Wypełnionego i podpisanego formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2  

do zapytania. 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Kompletną ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

wofitm.zapytaniaofertowe@ron.mil.pl do dnia 20.03.2020 r. do godziny 14:00 

Możliwość zadawania pytań do dnia 19.03.2020 r. do godz. 11:00. 

 

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny.  

 

IX. ZAŁĄCZNIKI  

 Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

 Formularz cenowy – załącznik nr 2 

 RODO – informacja 

                                                                                           K O M E N D A N T 

 

           /-/cz.p.o.  ppłk Grzegorz MOSIĄDZ       

 

mailto:wofitm.zapytaniaofertowe@ron.mil.pl

