Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka
ul. Gamowska 3 | 47-400 Racibórz

Racibórz, 20.07.2022 r.
Zapytanie ofertowe
Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług w zakresie odbioru i
przechowywania zwłok osób zmarłych w SP ZOZ Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr
J. Rostka w Raciborzu.
Zamówienie w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł. netto, do
którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.ze zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w niżej wymienionym zakresie:
• odbiór zwłok osób zmarłych w Szpitalu i przechowywanie w chłodni do 72
godzin,
2. Szczegółowe warunki określone są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do
Zapytanie ofertowego.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.08.2022 r. do 31.07.2023r.
4. Podpisaną Ofertę (załącznik nr 1 do Zapytanie ofertowego) należy złożyć w
Sekretariacie Szpitala najpóźniej do 29.07.2022r. do godz.10.00:
✓ w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do
Zamawiającego na adres podany jak wyżej i opatrzone nazwą, dokładnym
adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Oferta -w zakresie odbioru i przechowywania zwłok osób zmarłych w SP ZOZ
Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr J. Rostka w Raciborzu”,
nie otwierać przed 29.07.2022 godz. 10.30
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.07.2022 r. o godz. 10:30, w siedzibie
zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Oferenta dla
zrealizowania przedmiotu zamówienia.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).”
9. Osobą upoważniona do kontaktu z Wykonawcami jest Kierownik Działu Kadr
Pani Alicja Lazar alazar@szpital-raciborz.org
10. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie oraz
odstąpienia od podpisania umowy, bez podania przyczyny takiej decyzji.
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