Poznań, 9 listopada 2020 r.
Zapytanie ofertowe
dot. udzielenia zamówienia na podstawie przepisu art.46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019, poz. 1239, ze zm.)
I. Zamawiający
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
www.poznan.uw.gov.pl
NIP: 778 10 12 911, REGON: 000515331
II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzaniu zgonów u osób podejrzanych
o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem oraz
wystawianiu kart zgonu przez lekarzy lub lekarzy dentystów, na podstawie art. 7g ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374, ze zm.). Usługa będzie realizowana całodobowo 7 dni
w tygodniu, na podstawie wezwania.
III. Opis kryteriów wyboru wykonawcy
Cena wykonania zamówienia zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym
Cw - 100%, maksymalna liczba punktów 100,
Cn
Cw - Liczba punktów = ––––––––– x 100 pkt
Cbo
gdzie:
Cn
– najniższa cena ofertowa brutto
Cbo
– cena brutto badanej oferty
Cw – liczba punktów za kryterium: cena wykonania zamówienia
IV. Warunki realizacji zamówienia
1.
2.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
Faktura/rachunek za przedmiot zamówienia będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

V. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Ofertę w formacie PDF proszę przesłać wyłącznie elektronicznie na adresy e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl
do końca dnia 10 listopada 2020 r.
W ofercie proszę podać cenę zawierającą wszystkie koszty realizacji zamówienia.
VI. Sposób komunikacji
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
− Maria Żórawska – e-mail: mzorawska@poznan.uw.gov.pl,
UWAGA!
Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu rozeznania dostępności, parametrów technicznych
i ceny przedmiotu zamówienia, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego
zakupu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

