
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, 45-401 Opole, ul. Al. W. Witosa 26, wpisany przez Sąd Rejonowy w Opolu 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 
0000014443, posiadający NIP: 7542563619 oraz REGON: 530512391. 
Telefon: +48 77 45 20 124 
Faks: +48 77 45 20 123 
e-mail: centrum@usk.opole.pl  
www:  http://www.usk.opole.pl  
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Bartosz Sawicki - tel.: 77 4520 424, e-mail: 
bartosz.sawicki@usk.opole.pl 

2. Określenie trybu zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 
130.000,00zł. Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego w każdym czasie i bez 
obowiązku podawania przyczyn. 

3. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia 
 

Skaner bezprzewodowy Zebra DS 2278 szt. 12 
 
Skaner medyczny GBT4500-HC-BTK1 szt. 6 
 
Skanery wyposażone w oryginalne stacje dokujące (komunikacyjno-ładujące) 
oraz dedykowane kable USB do połączenia z komputerem. Urządzenia fabrycznie 
nowe, oryginalnie zapakowane, objęte pełną gwarancją producenta. 

 
Zakres przedmiotu zamówienia sprzedaż, dostawa do Zamawiającego – realizacja zgodnie z zapisami umowy 

4. Oferty częściowe i oferty wariantowe 
 

5. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z zapisami umowy 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert. 

7. KRYTERIA OCENA OFERT 
LP. NAZWA KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM 

1. cena 100% 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Ofertę należy wysłać na adres e-mail  informatyka@usk.opole.pl w terminie do dnia 12.08.2022 do godz. 
10:00. W temacie należy napisać: „Bezprzewodowe czytniki kodów”. 

2) Oferty zostaną ocenione w dniu: 12.08.2022  do godz. 15:00, w siedzibie Zamawiającego. 
3) Oferty nie spełniające wymaganych warunków, oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
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