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ZAPYTANIE OFERTOWE  - OPZ   IK-AZ-067-02/2022 

 

 

1. Opis przedmiotu  zamówienia: 

a) Zapewnienie ciągłości dostaw jaj konsumpcyjnych klasy A o wadze L (63-73g), dezynfekowanych 

lampą UV-C. Dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z określona ilością artykułu zawarty jest w 

załączniku nr 2 – Formularz cenowy. 

b) Dostawy do  magazynu Działu Żywienia będą odbywały się w dni robocze (poniedziałek-piątek) - 

minimum raz tydzień dni w godzinach 8.00-14.00  

c) Dostawy będą odbywały się na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pomocą e-mail lub 

telefonicznie przynajmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy do siedziby Zamawiającego. 

d) Jaja świeże, klasa jakości A, grupa wagowa L (63g- 73g),  dezynfekowane promieniami UV-C, 

skorupka jaja nieuszkodzona , o normalnym kształcie, czysta 

e) Opakowanie: jednorazowe, papierowe wytłaczanki, czyste. Każde opakowanie zbiorcze ( karton) 

powinno zawierać nazwę i adres producenta, ilość sztuk,  klasę jakości, datę zniesienia, datę 

przydatności do spożycia, datę wysyłki (dostawy), opisane warunki przechowywania. 

f) Data przydatności do spożycia – minimum 14 dni od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego. 

g) Warunki transportu – zgodne z zasadami  GMP/GHP 

h) Do wglądu dokumentacja mycia i dezynfekcji pojazdu do transportu/przewozu jaj. 

i) Kierowca (dostawca) musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia. 

j) Temperatura przewozu jaj w 8-13°C. 

k) Do każdej dostawy należy dołączyć dokument HDI. 

l) W przypadku stwierdzenia otrzymania towaru o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej, 

Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy i zgłosi reklamacje telefonicznie i zobowiązany jest na 

własny koszt odebrać i wymienić partie towaru która nie spełnia wymagań jakościowych na wolną od 

wad. 

2. CPV* :  03142500-3 

3. Termin realizacji umowy :  17 października  2022   do  31 grudnia 2022r. 

4. Kryteria oceny oferty:  

a) Cena -  C   (waga 100%) 

5. Sposób przygotowania oferty . 

6. Ofertę sporządzić należy zgodnie z załączonymi drukami – Formularz Cenowy, oferta cenowa oraz 

Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 

atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

7. Miejsce i termin składania oferty: Ofertę złożyć można do dnia 10 października 2022 do  godz. 10.00 

W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: 

„Oferta – zapytanie ofertowe IK.AŻ.67.02/2022, nie otwierać przed 10.10.2022. do godz. 10:00” 

Ofertę można złożyć u Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana 

kardynała Wyszyńskiego w pokoju 0.221. 

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pok. 0.396 ( Dział Żywienia) do dnia 10  października 

2022 do  godz. 10.00 w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta – zapytanie ofertowe IK.AŻ.67.02/2022, 



nie otwierać przed 10.10.2022. do godz. 10:00”, lub  pocztą elektroniczną na adres: lantolik@ikard.pl  

oraz kchalabis@ikard.pl .   

Sposób porozumiewania się: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie 

dodatkowych informacji droga elektroniczną na adres: lantolik@ikard.pl  oraz kchalabis@ikard.pl .   

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo  nie zawarcia umowy bez podania przyczyny. 

9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Dział Żywienia (pokój kierownika nr 0.396) Narodowego Instytutu 

Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42 w Warszawie w dniu 10.10.2022 o godzinie 

10.30. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, bez udziału oferentów. 

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.ikard.pl 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 
        (Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych) 

 

 

mailto:lantolik@ikard.pl
mailto:kchalabis@ikard.pl
mailto:lantolik@ikard.pl
mailto:kchalabis@ikard.pl

		2022-10-03T08:43:20+0200
	Andrzej Grygiel




