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Zapytanie ofertowe 

Dotyczy: sprzedaż cytomammobusu typu LAMBOO T02 wraz z wyposażeniem. 

 

SPRZEDAJĄCY 

CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT  

im. Marii Skłodowskiej – Curie  

ul. Wawelska 15 B, 

02-034 Warszawa 

NIP: 525 000 80 57 , REGON: 000288366, KRS: 0000144803 

I.  ZAKRES OFERTY 

SPRZEDAŻ CYTOMAMMOBUSU TYPU LAMBOO T02 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM 

Rok produkcji 2008. 

dane dotyczące przedmiotu sprzedaży 

Naczepa specjalna - laboratorium służby zdrowia - cytomammobus o nr rej.: WN 97lAF 

typu LAMBOO T02 o nr vin: XL9T0200080150522, wyprodukowany i wyposażony w 2008 r. 

przez holenderską firmę LAMBOO SPECIALS obecnie LAMBOO MOBILE MEDICAL B.V. 

Naczepa wyposażona jest w sprzęt medyczny oraz wyposażenie socjalno-bytowe, 

przeznaczona do wykonywania w terenie badań cytomammograficznych. Mobilne centrum 

badawcze wyposażone jest w: 

- mammograf z cyfrowym pełnowymiarowym detektorem obrazu typu HOLOGIC Selenic, 

wyprodukowany w 2008 r. przez amerykańską firmę LORAD, 

- gabinet do wykonywania pobrań próbek do badań cytologicznych, wyposażony w fotel 

ginekologiczny oraz przyścienną lampę zabiegową, 

- pomieszczenia: recepcji, poczekalni dla pacjentów, przebieralni, toaletę, a także 

pomieszczenia socjalne dla pracowników wyposażone w lodówką, kuchenkę mikrofalową 

i zlewozmywak oraz szafki do przechowywania produktów i naczyń. Wszystkie pomieszczenia 

wyposażone są w system wentylacji i ogrzewania oraz alarmu. 



Konstrukcja pojazdu oraz rozkład pomieszczeń zostały przystosowane dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

II WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ 

OFERENT 
1. W przypadku osób prawnych aktualny odpis z właściwego rejestru – wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub aktualny wydruk 

z systemu elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2. Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów, a także składania ewentualnych 

wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osobą upoważnioną na podstawie wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

III OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI: 

p. Jolanta Walczak, Zakład Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii, ul. W.K. 

Roentgena 5 w Warszawie, telefon: (22) 546-31-02. 

IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną 

trwałą techniką. 

2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. 

3. Oferta, czyli komplet wymaganych dokumentów musi spełniać wymagania 

określone w niniejszej Specyfikacji. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań 

spowoduje odrzucenie oferty. 

4. Oferowane warunki realizacji umowy powinny być złożone na załączonym 

Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do Specyfikacji). Wprowadzanie 

jakichkolwiek zmian w Formularzu Ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. 

5. Sprzedający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Oferentów w celu 

wyjaśniania wątpliwości dotyczących specyfikacji. 

6. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta. 

7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile 

upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty np. wydruku 

KRS. 

8. Wszystkie zapisane strony oferty, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, 

w których naniesione zostały zmiany, powinny być datowane i własnoręcznie 

podpisane przez osoby podpisujące ofertę. 

9. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączniki powinny być kolejno 

ponumerowane, a informacja o liczbie stron zamieszczona w ofercie. 

10. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

11. W przypadku stwierdzenia, iż złożone przez Oferenta kserokopie dokumentów są 

nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Sprzedający może 

żądać od Oferenta przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii 

dokumentów. 

12. Wszystkie strony oferty muszą stanowić całość i być połączone w sposób trwały 

uniemożliwiający zdekompletowanie oferty. 

13. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej: 

„Zapytanie ofertowe - oferta na sprzedaż cytomammobusu – nie otwierać 

przed  31 lipca 2018r. godz. 10:30” 



Koperta, w której znajduje się oferta musi zawierać nazwę i adres Sprzedającego 

oraz dane Oferenta tj. nazwę, adres, numer telefonu i faksu. 

14. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę, składając 

nową ofertę z dopiskiem ZMIANA. 

15. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty, 

po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

16. Złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty powinno nastąpić w formie pisemnej 

przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 13. Po złożeniu wniosku o 

WYCOFANIE oferty zostanie ona zwrócona osobie upoważnionej do odbioru 

oferty. 

17. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 13. 

18. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Sprzedający udostępni protokół wraz 

z załącznikami Oferentom do wglądu na ich pisemny wniosek, po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu zapytania ofertowego. 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferta musi być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) do 

Kancelarii Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, przy ul. W. K. 

Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia  31 lipca 2018 r. do godziny 10:30.  

2. Oferta powinna być zamknięta w kopercie i opisana w sposób następujący:  

”Oferta dotycząca zapytania ofertowego na sprzedaż cytomammobusu. Proszę 

nie otwierać do dnia 31 lipca 2018 r. godz. 10:30” 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Dostarczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w pkt 1 rodz. V nie jest 

równoznaczne z prawidłowym złożeniem oferty. 

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

ofertę. 

4. Sprzedający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. W toku badania i oceny ofert Sprzedający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Sprzedający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z 

przedmiotem zapytania ofertowego oraz częściowych. 

7. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych 

Oferenta. 

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny na każdym etapie. 

ZAŁĄCZNIKI: 

• Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

 

 



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na zapytane ofertowe dotyczące sprzedaży cytomammobusu typu LAMBOO T02 

wraz z wyposażeniem. 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)…………………………………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz/w imieniu własnym* 

Nazwa firmy/imię i nazwisko* ………………………………………………………………. 

 

Adres  ..……………………………………………………………………………….. 

 

Tel./Faks/e-mail …..………………………………………………………………………….. 

 

REGON ….…………………………………………………………………………….. 

 

NIP  .……………………………………………………………………………….. 

oświadczam, że reprezentowana przez mnie osoba fizyczna/prawna*: 

1) Oferuje Sprzedającemu całkowitą cenę brutto zakupu cytomammobusu typu LAMBOO 

T02 wraz z wyposażeniem, wyrażoną w złotych polskich w kwocie ………………………. 

zł. 

2) Nie wnosi zastrzeżeń do treści zapytania ofertowego. 

1) Potwierdza związanie warunkami zawartymi w ofercie przez okres ............dni (minimum 

60 dni) od daty wyznaczonej przez Sprzedającego do składania ofert. 

2) W przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży w terminie 

i miejscu wskazanym przez Sprzedającego oraz poniesienia wszelkich opłat związanych z 

jej realizacją. 

3) Zobowiązuje się do odbioru na swój koszt i własnymi siłami cytomammobusu 

4) Zobowiązuje się do poniesienia wszelkich opłat związanych z uruchomieniem i 

ubezpieczeniem cytomammobusu 

5) Spełnia warunki udziału w postępowaniu i na podstawie tego składa wymagane dokumenty. 

6) Wyznacza osobę do udzielania wyjaśnień i kontaktów w/s niniejszego postępowania – 

p…………………………….. – tel…………………………../ e-mail ……………………. 

7) Dołącza do niniejszego formularza następujące załączniki stanowiące integralną część 

oferty: 

1. …………………………………………………………………………... 

2. …………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………... 

4. …………………………………………………………………………... 

5. …………………………………………………………………………... 

6. …………………………………………………………………………... 

8) Oświadcza, że oferta została złożona na ……. kolejno ponumerowanych stronach.  

 

…………………………… 

data i podopis osoby 

upoważnionej 

* niepotrzebne skreślić 


