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OGŁOSZENIE NR 9/NB/2021 

 

Zakup usługi objętej niniejszym zapytaniem ofertowym planowany jest w związku z realizacją  

projektu pn.: „Badam piersi – dbam o siebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

Nazwa i adres Zamawiającego Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,  

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków 

Data ogłoszenia zapytania 

ofertowego 

07.09.2021 r. 

Termin składania ofert 21.09.2021 r. do godziny 12:00 

Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.  

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 

Sposób składania oferty Ofertę w formie pisemnej należy złożyć na Dzienniku Podawczym w 

formie papierowej (osobiście, poczta, kurier), w zamkniętej kopercie z 

opisem numeru ogłoszenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 

80 w Krakowie w budynku A-V. 

Oferta oraz załączniki winny być podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.  

Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną 

ofertę. 

Opis przedmiotu objętego 

zapytaniem ofertowym 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest realizacja usługi w ramach 

projektu pn.: „Badam piersi – dbam o siebie” na zlecenie Zamawiającego 

w zakresie: 

1. Usługi animatora zabaw dla dzieci podczas Dnia Otwartego w 

Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w dniu 

24.09.2021 roku. 

2. Zapewnienia profesjonalnej opieki dla dzieci w wieku 3-10 lat 

3. Zorganizowania kącika zabaw dla dzieci wraz z dostarczeniem 



 

 

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II, UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW, NUMER INFOLINII: 12 614 33 55 

wszelkich niezbędnych dekoracji, materiałów plastyczno – 

technicznych, gier, stanowiska do zabaw plastycznych, podłoża 

izolacyjnego na posadzkę itp. 

Termin wykonania zamówienia 24.09.2021  r. 

Sposób i kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej 

ceny brutto: 

1. Cena całkowita brutto – 100 pkt (100%). 

Oferta powinna zawierać  pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS – 
jeśli dotyczy), 

 datę przygotowania i termin ważności oferty, 

 cenę każdej pozycji zamówienia oraz cenę całkowitą netto i brutto, 

 warunki i termin płatności 

 dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-
mail), 

 podpis osoby / osób  upoważnionej do wystawienia oferty, 

 ofertę należy złożyć na dołączonym do niniejszego Zapytania, 
załączniku nr 1, podpisanym przez osobę (osoby) uprawnioną do 
występowania w imieniu Wykonawcy, 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować 

odrzuceniem oferty. 

Inne informacje Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a 

złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek 

roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył 

ofertę.   

Dane kontaktowe w sprawie 

ogłoszenia 

12/614 30 54 

biuro@szpitaljp2.krakow.pl 

Kod CPV 92331210-5 

 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 


