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Ogłoszenie o Konkursie Ofert 
 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 

ogłasza konkurs ofert na pranie i dezynfekcję bielizny szpitalnej 
zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
 

1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług pralniczych obejmujących: pranie bielizny 
pościelowej (białej i kolorowej), bielizny operacyjnej (bawełnianej i „barierowej”), odzieży 
ochronnej i roboczej pracowników (bawełnianej, bawełniano-syntetycznej i „barierowej”), 
koców, materaców, poduszek, kołder, pokrowców na materace, mopów, piżam, ręczników, 
pończoch przeciwzakrzepowych, ścierek, zasłonek prysznicowych i innych materiałów wg potrzeb 
Zamawiającego oraz dezynfekcję, suszenie, prasowanie, maglowanie powierzonego asortymentu 
zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i higienicznymi, jakie wymagane są w procesie 
prania, technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach ochrony zdrowia oraz 
zaleceniami producenta poszczególnego asortymentu. 

 

2. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.  
  
3. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert dostępne są w siedzibie Zamawiającego: Dział Zamówień 

Publicznych pok. 329, tel. 58 309 82 84 oraz na stronie internetowej http://www.zozmswia.gda.pl 
 

4. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 
 
5. Termin i warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Zapłata 

realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy. 
 
6. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub pocztą – decyduje data 

otrzymania oferty przez Zamawiającego – w sekretariacie Zamawiającego, pok. 325 do dnia 
22.12.2017 r., godz. 10:00. 
 

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, pok. nr 344 w dniu 
22.12.2017 r. o godzinie 10:30. 

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bądź przesunięcia terminu składania 
ofert bez podawania przyczyn. 

 

 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
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lek. med. Grzegorz Sut 
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