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DG-83/1-NS/265-2017  Rybnik, dnia 04.05.2017 r. 
 
 

Zapytanie ofertowe  
(dotyczące zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. ja tej ustawy) na: 
 
 
 

na udzielenie kredytu obrotowego/po życzki w kwocie 2,8 mln zł na okres 60 miesi ęcy na 
finansowanie zakupu angiografu wraz z wyposa żeniem oraz automatycznym 

wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostosowaniem istniej ącej infrastruktury  
do wymogów nowego urz ądzenia 

 
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. ja ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy 
tej nie stosuje się w przypadku niniejszego zamówienia. 
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu obrotowego lub po życzki w kwocie 2,8 mln zł 
na okres 60 miesi ęcy  na finansowanie zakupu angiografu wraz z wyposa żeniem oraz 
automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostoso waniem istniej ącej infrastruktury do 
wymogów nowego urz ądzenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.  

 
2. Istotne warunki tego zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona 

na stronie internetowej szpitala: www.szpital.rybnik.pl. 
 

3. Termin złożenia oferty: do dnia 16.05.2017 r. do godz. 10.00  (decyduje data doręczenia do siedziby 
zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ).  
 
 

4. Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania. 
 

 
5. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

 
cena  100% 

 
6. Informacje w przedmiocie zamówienia będą zamieszczane na stronie internetowej szpitala: 

www.szpital.rybnik.pl. 
 
 


