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I. ZAKRES OFERTY 
Przedmiot zamówienia realizowany w lokalizacji Zamawiającego przy ul. W.K. Roentgena 5 w 

Warszawie obejmuje: 

1. transport wewnętrzny ciał zmarłych pacjentów tj. transportu ciał z sal chorych w 

Klinikach lub Zakładach zlokalizowanych w obiektach przy ul. Roentgena 5 w Warszawie 

do chłodni szpitalnej Centrum Onkologii, znajdującej się w budynku Anatomii 

Patologicznej przy ul. W.K. Roentgena 5. Transport będzie odbywał się z poszanowaniem 

godności zmarłych. 

2. transport zmarłych dokonywany będzie: od poniedziałku do piątku w godz. od 00.00 do 

8.00 oraz w godz. 15.30 do godz. 24.00, a także w soboty, niedziele, dni świąteczne – 

przez całą dobę, na podstawie telefonicznego zgłoszenia przez przedstawicieli 

Zamawiającego.  

3. zmarła osoba ma być przewieziona do chłodni w ciągu trzech godzin od otrzymania 

zgłoszenia. W przypadku przyjęcia zgłoszenia w godzinach o których mowa w pkt 2, 

którego realizacja odbywałaby się w godz. 8.00 – 15.30 od poniedziałku do piątku, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania tego zgłoszenia do realizacji 

pracownikom zamawiającego wykonującym transport ciał zmarłych pacjentów w ramach 

swoich obowiązków pracowniczych.  

4. zapytanie nie obejmuje prowadzenia usług pogrzebowych na terenie Zamawiającego, ani 

nie umożliwia reklamowania takich usług.  

5. odzież ochronna, w którą wyposażony będzie personel Wykonawcy nie będzie zawierała 

jakichkolwiek reklam, logotypów ani innych informacji wskazujących na podmiot 

wykonujący usługę. 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU: 
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do dokonywania w/w 

czynności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

III. TERMIN WYKONANIA PRAC OBJĘTYCH OFERTĄ 



Okres wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 18 

miesięcy. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna:  

a) być opatrzona pieczątką firmową, 
b) posiadać datę sporządzenia,  
c) zawierać adres siedziby oraz adres do korespondencji oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz 

REGON, 
d) zawierać cenę w złotych polskich podaną w wartości netto + wartość podatku od towarów i usług 

VAT oraz wartość ceny brutto, cena obejmuje łącznie koszty transportu, koszty pracy osób 
wykonujących zlecenie i inne niezbędne do wykonania usługi, 

e) zawierać klauzulę, iż oferent będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty jej złożenia, 
f) dopuszcza się składane ofert na każde z zadań oddzielnie, 
g)f) być podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana  do dnia 05.10.2016r., za pośrednictwem: poczty elektronicznej na 

adres: t.jarosz@coi.pl, rbojanowski@coi.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na 

adres Zamawiającego, Dział Administracyjno-Gospodarczy, Centrum Onkologii Instytut  

ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

V. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego 

 telefon: 22-546-29-02, 22-546-29-03. 

 

 

p.o. Kierownika Działu 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

Mariola Balikowska 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Lp. usługa Cena 
jednostkowa 

netto 

Kwota podatku 
VAT 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

/ Lokalizacja ul.  W.K. Roentgena 5 
 w Warszawie 

xxxxx xxxxx xxxxx 

1 
Transport ciała zmarłego pacjenta z sali 

chorych do chłodni szpitalnej 
……………,….. zł ……………,….. zł ……………,….. zł 

 

 

 


