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Ciechocinek, dnia 09 czerwca 2021 roku  
 

ZAPYTANIE O CENĘ W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający: 
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Ciechocinku 
ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek 
NIP 891-140-77-10 
www.ksuc.pl 
 
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku, w ramach procedury 
oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje zakup wyposażenia 
medycznego w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego 
Sp. z o.o. w Ciechocinku, oddział zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą na 
potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych”, dofinansowanego w 
ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 
W związku z powyższym zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłym zamówieniem do 
przesłania szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wypełnienie załączonego formularza 
(załącznik nr 1) i przesłanie go na wskazany w tym zapytaniu adres email.  
 
Informujemy, że zgodnie z dokumentacją projektu, wyposażenie medyczne podzielone zostało na 
kilka kategorii, ujętych w odrębnych częściach zamówienia: 
 
CZĘŚĆ I - ZESTAW USPRAWNIAJĄCY  PACJENTA 
CZĘŚĆ II - ZESTAW  MONITORUJĄCY  POBYT  PACJENTA 
CZĘŚĆ III - ZESTAW POMOCNICZY I DO HIGIENY 
CZĘŚĆ IV - ZESTAW DO ĆWICZEŃ RUCHOWYCH 
CZĘŚĆ V - ZESTAW  POMOCNICZY  DO DIALIZ 
CZĘŚĆ VI - ZESTAW  PRZYŁÓŻKOWY  PACJENTA 
CZĘŚĆ VII – INNE 
 
Możliwe jest przedstawienie oferty cenowej dla wszystkich części zapytania, bądź tylko dla 
wybranych części, w zależności od posiadanego asortymentu. W ramach wybranej części należy 
jednak wycenić wszystkie elementy składowe. 
 
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres email k.ciechonska@ksuc.pl do dnia 
17.06.2021 roku do godz. 15:00. 
   
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.  
  
Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nie jest także 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie 
oszacowanie wartości zamówienia i uzyskanie wiedzy nt. oferty cenowej  na realizację ww. usługi. 
Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia nie jest postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje 
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zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z uzyskanych ofert. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru złożonych ofert.  
  
Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy  
o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.  
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Karolina Ciechońska, tel. 797-003-664, email: 
k.ciechonska@ksuc.pl 
 
 
 Załączniki:  

1. Formularz ofertowy zawierający opis przedmiotu zamówienia 

 

mailto:maciej.kubisty@synthex.com.pl

