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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na: 

 

„ZAKUP ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ’’ 

 
Mając na względzie nadrzędny cel wprowadzenia regulacji zawartej w przepisach ustawy  
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych  
u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.) jakim jest dokonywanie zamówieo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówieo publicznych - do zamówieo na 
usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku  
z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia 
epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, w 
związku z zaistnieniem przesłanek wskazanych w art. 46c wyżej wymienionej ustawy postępowanie 
jest prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówieo Publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021 r. 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 

NIP: 9591645790, REGON: 291009372 

tel.: 41 200-12-00, faks: 41 200-12-10, 

adres strony internetowej: bip.powiat.kielce.pl 

adres e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl 

godziny urzędowania: od 07:15 do 15:15 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od 

pracy). 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów medycznych oraz środków ochrony 

indywidualnej w ilości: 

 

1) Termometr bezdotykowy – 1 szt. 

2) Fartuch jednorazowy – 130 szt. (wykonany włókniny o gramaturze 20g/m2) 

3) Rękawice lateksowe rozm. M – 2 op. po 100 szt. w opakowaniu 

4) Rękawice lateksowe rozm. L – 2 op. po 100 szt. w opakowaniu 

5) Rękawice nitrylowe rozm. M – 10 op. po 100 szt. w opakowaniu 

6) Rękawice nitrylowe rozm. L – 10 op. po 100 szt. w opakowaniu 

7) Maseczki chirurgiczne – 23 op. po 50 szt. w opakowaniu ( 3 – warstwowa, jednorazowa) 

8) Preparat do odkażania/dezynfekcji rąk w płynie z pompką lub atomizerem 250 ml – 20 szt. 
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9) Preparat do dezynfekcji powierzchni 1 l w sprayu – 5 szt. 

10) Plaster w rolce – 3 szt. o wymiarach 5m x 25 mm 

11) Plaster z opatrunkiem – 14 szt. o wymiarach 1m x 8 cm 

12) Kompres jałowy – 2 szt. o wymiarach 5 cm x 5 cm, 100 szt. w opakowaniu 

13) Opaska elastyczna – 2 szt. o wymiarach 5 m x 8 cm 

14) Opaska dziana – 2 szt. o wymiarach 4 m x 10 cm 

15) Woda utleniona – 1 szt. opakowanie 100 gr 

16) Nożyczki do opatrunków – 1 szt. 

17) Przyłbica ochronna na twarz – 20 szt. (Osłona bezbarwna z lekkiego PVC, Produkt 

wielorazowego użytku, Napotnik piankowy na czoło, Rozmiar: Uniwersalny, Ergonomiczna 

budowa, możliwośd dezynfekcji) 

18) Chusta trójkątna w ilości 6 szt. Wymiary min. 95 x 95 x 130 
UWAGA! Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia 2 faktur zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego. 

2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi byd fabrycznie nowy, pochodzid z bieżącej produkcji oraz 

odpowiadad pierwszej klasie jakości. W celu weryfikacji zaoferowanego w ramach przedmiotu 

zamówienia asortymentu z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do podania 

w formularzu ofertowym producenta i nazwy handlowej. 

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi: 

a)  spełniad funkcję do jakiej został przeznaczony,  

b) zostad dostarczony w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach jednostkowych posiadających 

zamknięcia, które gwarantują pełną szczelnośd przed i po wielokrotnym otwarciu oraz plomby 

jednorazowe (jeżeli dany produkt posiada) ulęgające samozniszczeniu w trakcie pierwszego otwarcia. 

c) spełniad wymagania Zamawiającego wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku. 

4. Wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu 

 

III. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia- dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi  jednorazowo nie 

później niż 20.04.2021 r.  

2. Miejsca dostawy przedmiotu zamówienia: Starostwo Powiatowe w Kielcach,                                    

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialnośd za nieterminową realizację zamówienia. 

 

IV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

 w sprawie przedmiotu zamówienia – Małgorzata Fudali: tel. 41 200-13-13,e-mail: 
fudali.m@powiat.kielce.pl, 

 w sprawie procedury Zaproszenia do składania ofert – Wiktor Kruk: tel. 41 200-13-55, e-mail: 
zamowienia@powiat.kielce.pl  

w godz. 07:15 – 15:15  
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V. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
Oferta winna byd sporządzona na Formularzu ofertowym – wg wzoru określonego  
w Załączniku nr 1 do Zaproszenia oraz zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zaproszeniu.  

VI. Miejsce i termin złożenia oferty: 
1. Oferty należy przesład do dnia 8.04.2021r. drogą mailową na adres: 

zamowienia@powiat.kielce.pl.  
2. Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

W załączeniu:  

Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2: Formularz ofertowy 

 

Wicestarosta Tomasz Pleban 
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