
 

 

Otwock, dn. 26.06.2019 r. 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić 

Państwa firmę do złożenia oferty na dostawę wody mineralnej w butelkach plastikowych 

typu PET o poj. 1,5 l. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

1) wody mineralnej niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o poj. 1,5 l, 

2) wody mineralnej gazowanej w butelkach plastikowych typu PET o poj. 1,5 l 

2. Dostawa odbywać się będzie cyklicznie do wyczerpania zakupionych zapasów,  

a Wykonawca dostarczy do siedziby Szpitala wskazaną ilość wody. 

3. Jednorazowa dostawa nie może być niższa niż łącznie 50 zgrzewek wody, przy czym 

przez 1 zgrzewkę rozumie się 6 szt. butelek o poj. 1,5 l. 

4. Całkowita ilość dostarczanej wody nie przekroczy: 

1) woda mineralna niegazowana:  600 szt. (100 zgrzewek) 

2) woda mineralna gazowana:  900 szt. (150 zgrzewek) 

5. Dostawa następować będzie w ciągu 24 godzin od dnia, w którym dokonano 

zgłoszenia telefonicznego bądź za pomocą e-mail wskazanych w ofercie 

Wykonawcy. 

6. Wymaga się aby dostarczana woda posiadała minimum 6 miesięczny termin 

przydatności do spożycia licząc od dnia dostawy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostaw, a tym samym 

ilości zamówionej wody mineralnej. 

8. Wymagania wody mineralnej: 

1) woda mineralna średnio mineralizowana o zawartości składników mineralnych  

w przedziale od 600 do 1000 mg/l, przy czym zawartość sodu nie może 

przekroczyć 30 mg/l, 

2) woda w opakowaniach bezzwrotnych, tj. butelkach plastikowych typu PET, 

3) woda klarowna, bez osadu na dnie butelki, o neutralnym smaku i zapachu, 

4) na etykiecie znajdującej się na butelce winny znajdować się informacje 

dotyczące:  

a) nazwy producenta/dostawcy wraz z adresem,  

b) nazwy produktu,  

c) nazwy źródła z którego woda pochodzi i zawartości składników 

mineralnych,  

d) informacje, że woda posiada aktualne atesty higieniczne o dopuszczeniu, 

wydane przez jednostki uprawnione do kontroli jakości wody mineralnej, 

daty przydatności do spożycia 

 

 



 

 

Pozostałe informacje: 

1. Termin składania ofert:  do godz. 12:00;  02 lipiec 2019 r., 

2. Sposób złożenia oferty: e-mail (sekretariat@zozmswia.pl ), sekretariat Szpitala 

3. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  będąca  najniższą cenowo,  spośród  

ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego w treści ogłoszenia. 

4. Termin realizacji:  do 30 września 2019 roku bądź do wyczerpania  

zamówienia 

5. Płatność:   każdorazowo po dostawie na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia  

dostarczenia faktury 

 

 

Dariusz Kołodziejczyk 

 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 
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