
 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/2019 

z dnia 07 listopada 2019 roku 

 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ssaków medycznych na potrzeby Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II w ramach projektu pod 

nazwą „Poprawa jakości i dostępności usług w Samodzielnym  Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej 

w Suwałkach” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0069/18 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla 

usług użyteczności publicznej. Działania 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałania 8.4.1 

Infrastruktura Ochrony Zdrowia”.   

 

I.ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 

 z siedzibą w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 54, (poczta 16 - 400Suwałki). 

 

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ssaków medycznych w ilości i asortymencie określonych 

w załączniku nr 4 oraz o parametrach określonych w załączniku nr 5 do zapytania. 

2) Kod i nazwa (CPV) 

- 33100000-1- sprzęt medyczny 

-33171000-9 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji 

3) Postępowanie prowadzone jest w trybie ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą  

konkurencyjności oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 - 2020. 

 

III.SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa ssaków medycznych dla  Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach projektu pt. „Poprawa jakości i 

dostępności usług w Samodzielnym  Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach” Nr projektu 

WND-RPPD.08.04.01-20-0069/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej. Działania 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura Ochrony 

Zdrowia ” w ilościach, asortymencie określonych w załączniku nr 4 do SIWZ oraz o parametrach 

określonych w załączniku nr 5 do zapytania. 

 

 



 

 

 

IV.DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 

obciążeń osób trzecich. 

2) Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego. 

3) Termin realizacji zamówienia: max. 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

4) Dostawa odbywać będzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy do Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w ilościach określonych  w 

załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. 

 

V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w 

szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie V.1) według formuły 

spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 2). 

 

VI.KRYTERIA WYBORU OFERTY 

1) Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów 

niepodlegających wykluczeniu z postępowania o których mowa w pkt. V. 

2) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o trzy kryteria, którymi są:  

a) Cena (brutto) – waga 60% (maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium wynosi 60) 

b) Termin dostawy – waga 20% (maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium wynosi 20) 

c) Termin gwarancji – waga 20% (maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium wynosi 20) 

 

3) Punktacja z tytułu ceny zostanie ustalona następująco: 

Liczba punktów za kryterium =
łączna cena brutto oferty najniższej

łączna cena brutto oferenta
 x 60 

 



 

4) Punktacja z tytułu Terminu dostawy oceniana będzie na podstawie zadeklarowanego przez 

Wykonawcę  w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) terminu dostawy 

wyrażonego w dniach. 

w skali od 0 do 20 gdzie: 

7 dni  – 20 pkt. 

14 dni  – 10 pkt. 

21 dni – 0 pkt. 

(maksymalnie 21 dni kalendarzowych) 

Brak możliwości przydzielania punktów pośrednich 

5) Punktacja z tytułu Terminu gwarancji oceniana będzie na podstawie zadeklarowanego przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) terminu gwarancji  

wyrażonego w miesiącach  

Za okres udzielenia gwarancji wynoszącej co najmniej : 

24-m-cy – 0 pkt. 

30 m-cy – 10 pkt 

36 m-cy – 20 pkt. 

Wykonawca może zaoferować okres gwarancji od 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy 

(minimalny, wymagany przez Zamawiającego) do 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy 

(maksymalny okres gwarancji) 

Maksymalna liczba punktów – 20 

Brak możliwości przydzielania punktów pośrednich 

6) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach trzech kryteriów wynosi 100.  

7) Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów.  

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami w 

przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

bądź więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów. 

 

VII.OFERTA 

1) Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:  

a) formularz ofertowy do zapytania ofertowego - (Załącznik nr 1).  

b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 2). 

c) Formularz asortymentowo – cenowy – (załącznik nr 4) 

d) Parametry techniczne – (Załącznik nr 5) 

e) szczegółową specyfikację techniczną / prospekty, foldery, karty katalogowe - zawierające opis 

oferowanego produktu w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski - potwierdzające 

spełnianie wymogów określonych w Załączniku nr 5 do zapytania,  które będą stanowić podstawę 

do stwierdzenia czy przedmiot oferty odpowiada zapisom szczegółowych warunków zamówienia.  

f) Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają 

wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (DZ. U. 2019 poz. 175t.j. ze zm. ) i 



 

zobowiązujemy się do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów 

potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami 

zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej - jeżeli 

dotyczy) Uwaga! jeżeli wyrób, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z 

dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2019 

poz. 175 t.j. ze zm.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do 

rejestru, a więc nie posiada znaku CE to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia 

oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniem produkt, .... (należy go wymienić) 

nie jest objęty tym wymogiem i podać uzasadnienie tego faktu oraz podstawę prawną 

2) Oferty niekompletne, nieczytelne, niepodpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub 

złożone po terminie zostaną odrzucone.  

3) Odrzuceniu będą podlegać również oferty, w których z załączonej specyfikacji technicznej przedmiotu 

oferty nie będzie wprost wynikać, że wszystkie zapisy zawarte w szczegółowych warunkach 

zamówienia będą spełnione. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych dokumentów 

poświadczających dane zawarte w przedłożonej ofercie. Żądanie dodatkowych dokumentów będzie 

przesyłane na adres e-mail Oferenta wskazany na formularzu ofertowym do zapytania ofertowego. 

Zamawiający w żądaniu wyznaczy termin na dostarczenie dodatkowych dokumentów, który będzie nie 

krótszy niż 2 dni robocze począwszy od dnia następnego po dniu wysłania żądania. W przypadku braku 

odpowiedzi na żądanie oferta zostanie oceniona na podstawie posiadanych informacji. 

5) Oferent jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu na złożenie 

ofert. 

6) Oferta musi zawierać cenę netto i brutto wyrażona w złotych (PLN). Cena uwzględnia wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia. 

7) Pytania w zakresie zapytania ofertowego kierowane do Zamawiającego należy przekazywać w formie 

elektronicznej na adres e-mail: spzop@list.pl(w temacie wiadomości należy podać „Dotyczy zapytania 

ofertowego nr 5/ZO/2019”) .Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

VIII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Ofertę należy przesłać drogą pocztową na adres siedziby firmy lub osobiście do dnia 15 listopada 

2019 roku do godz. 13:00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).   

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego 

– Sala Konferencyjna.. 

3) Miejsce składania ofert Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. 

Jana Pawła II ul. Szpitalna 54, 16 – 400 Suwałki,  Sekretariat. Godziny pracy Sekretariatu od 

poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:35. 

mailto:spzop@list.pl


 

 

IX.POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1) Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz 

z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których 

wystosował zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez 

dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

2) Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.   

3) Informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego należy przekazywać w formie elektronicznej na 

adres e-mail: spzop@list.pl 

4) Zapytanie zostało upublicznione zgodnie z obowiązującymi wytycznymi na stronie  

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

X.ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 5/ZO/2019 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 3 Projekt umowy  

Załącznik nr 4 Formularz asortymentowo – cenowy 

Załącznik nr 5 Parametry techniczne 

 

   Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej 

im. Jana Pawła II ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki 

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych, Bogdan Kijewski, Tel.  601391460, e-mail  

mediasystem@post.pl 

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa ssaków 

medycznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. 

Jana Pawła II, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 5 /ZO/2019 

4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawą Pzp”;   

5. dane osobowe  Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://poczta.o2.pl/d/


 

6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowanew sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, 

że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy  dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Wykonawcy: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 


