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Sosnowiec, dn. 22.06.2016

Zaproszenie do składania ofert

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na

CERTvrilcAT nls/21 2 ,, USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU l PRZECHOWYWANIA ZWŁOK OSOB ZMARŁYCH W
SOSNOWIECKIM SZPITALU MIEJSKIM SP. Z O.O.

celem ich wydania osobom uprawnionym do pochowania; przeprowadzenie na wniosek
szpitala badań pośmiertnych oraz badań histopatologicznych"

DNV'GL #
1. opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia
1 . Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę. na rzecz Zamawiającego.

usług w zakresie
odbioru, transportu, przechowywania zwłok.
przygotowania zwłok do wydania oraz ich wydania podmiotom uprawnionym do pochówku,
udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzenia sekcji zwłok. udostępnienie urządzeń

pomocy fachowej do przeprowadzenia sekcji oraz przeprowadzenie sekcji i wykonanie w
koniecznym zakresie badań histopatologicznych, zwłok osób zmarłych w Sosnowieckim Szpitalu
Miejskim sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami
ludzkimi(Dz. U. Nr 153, poz. 1 783, ze zm.).
1.1 Usługa odbioru zwłok realizowana będzie z jednostek i komórek organizacyjnych
Zamawiającego mieszczących się w obiektach

przy ul. Szpitalnej l w Sosnowcu. i przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu
1 .2. Zamawiający wymaga aby pomieszczenia, z których osoby uprawnione będą mogły odebrać zwłoki,

zlokalizowane były w odległości nie większej niż 25 km od obiektu Szpitala przy ul. Szpitalnej 1 .

1.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował minimum 10 miejsc do przechowywania
zwłok ludzkich
11. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01 .07.2016 - 30.06.2019 r.

111. Miejsce: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. ul. Szpitalna l oraz ul. Zegadłowicza 3.
IV. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury vAT lub
rachunku w przypadku osoby nie będącej płatnikiem vAr.
V. Termin i warunki składania ofert:

zaleca się złożenie oferty w formie pisemnej na druku ,,Formularz oferty" ( załącznik nr l do
umowy) w zamkniętej kopercie opatrzonel dopiskiem ,, Oferta na USŁUGĘ ODBIORU,
TRANSPORTU l PRZECHOWYWANIA ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH W SOSNOWIECKIM
SZPITALU MIEJSKIM SP. Z O.O.

Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2016r o godz. ll "
Miejsce składania ofert: oferty można złożyć osobiście w kancelarii Szpitala ( 111 p. budynku
głównego) lub przesłać pocztą na adres Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o- 41-219 Sosnowiec,
ul. Szpitalna l
Termin i miejsce otwarcia ofert: 27.06.2016 r godz. 12" w pokoju Obsługi Prawnej ( 111 piętro)
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy
portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne
VI. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert
VII. Kryteria oceny ofert: o wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny całkowitej brutto
Złożona oferta może podlegać negocjacjom
Niniejsze Zaproszenie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zlecenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia postępowania bez podania
przyczyny.
Do kontaktu z Oferentami upoważniony jest: Maria Sroka - tel: (32) 41 -30-1 80
Załączniki:
1 . Formularz oferty
2. Wzór umowy
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jednostek komórek

SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
SP. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA l

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www,szpital.sosnowiec.pl

REJON 240837054

NIP 6443504464
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