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ZAPYTANIE CENOWE 

Nr spr. DA/DT-381-88/20 
Gliwice dn. 03.09.2020 

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu 
Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi 
na opublikowane w celu rozeznania rynku zapytanie cenowe dot. sukcesywnej dostawy przepływowych 
lamp bakteriobójczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -
Państwowy Instytut Badawczy zgodnie ze Specyfikacją Asortymentowo-Cenową stanowiącą załącznik 
nr 1 do zapytania. 

1. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
2. Termin realizacji dostaw cząstkowych: do 30 dni kalendarzowych
3. Inne warunki: gwarancja - 24 miesiące

4. Oferta cenowa musi zawierać:
a) wartość netto i brutto zamówienia
b) prawidłowo wypełnioną specyfikację asortymentowo-cenową
c) warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
d) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 30 dni).

Uwaga: Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo 
zamówień publicznych ani Kodeksu cywilnego. 

5. Termin złożenia oferty: 11 wrześnie 2020 r.

6. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:

a) ofertę prosimy przesiać na adres poczty elektronicznej techniczny@io.qliwice.pl

b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienia Uednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając
je na adres poczty elektronicznej: techniczny@io.qliwice.pl

7. Zamawiający, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lud odwołania niniejszej procedury

na każdym etapie bez podania przyczyny.
9. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Załączniki: 
1. Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa - zal. nr
2. Klauzula informacyjna RODO - zal. nr 2
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