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ZAPYTANIE OFERTOWE

o zam6wienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zanr6wieri publicznych (bez
zastosowania przepis6w ustawy pzp)

DOSTAWA MATERIAI-OW DO STERYLIZACJI DO SPZOZ W I,UKOWIE
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1. ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Lal<Iad Opieki Zdrowotnej w tr ukowie
Adres: ul, Rogalifiskiego 3, 2l-400 tr uk6w
Telefon: (25)7982603 faks: (25)7982603; e-mail: zaopatrzenie@spzoz.lukow.pl
Godziny urzgdowania od 07:30 do l5:00.
Konto bankowe: Bank PKO BP I O/ tr uk6w
s3 t020 4476 0000 8302 0342 5238
NIP: 825-17-l l-7 19; Regon: 000306472

Przedmiotem zam6wienia jest sukcesywna dostawa preparat6w dezynfekcyjnych w okresie trwania
umowy zgodn ie z zam6w ieniam i skladanymi przez zamaw i aj4ce go. S 4 to :

Pakiet nr I - Papier, rgkawy, torebki
Pakiet nr 2 - Tes1.y, wskazniki
Pakiet nr 3 - Testy sterylizacji

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 2 do niniejszego Zaptrania
Ofertowego.
2.2. Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwo6i skladania ofert czgSciowych.

2.3. Zamawiq4cy'zastrzega sobie prawo dct zrezygnowania z podpisania umowy po wylonieniu najlepszej

oferty.

3. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Termin realizaqi umowy 24 m-ce od daty zawarciaumowy.

4. WYMAGA
4.1 Oferta na dostawg material6w do sterylizacji do SPZOZ w tr-ukowie (Zal4cznik Nr l).
4.2 Formularz asortymentowo-cenowy (Zalqcznik Nr 2).

4.3 . Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo aktualne zalwiadczenie o wpisie do CEDIG.

4.4 Foldery, certyfikaty zgodnoSci z normami, oSwiadczenie producenta lub karly katalogowe

produkt6w pozwalajqce Zamawial4cemu na stwierdzenie spelniania wymaganych parametr6w.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

5.1 Wykonawca moze ztoLy( tylko jedn4 ofertg.

5.2 Oferta musi byi sporz4dzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.

5.3 Oferta musi by6 podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5.4 Oferta musi by6 sporz1dzona w jgzyku polskim.

5.5 Ofertg nalezy umie5cid w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie jego

zawarto5ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by(, oznaczone nazwq
(firmq) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane:

SPZOZ w tr uhowie

ul. Rogalifiskiego 3,21-400 tr'ukdw

i opisane: ,,Oferta na dostawg material6w do sterylizacji do SPZOZ w Lukowie. Nie otwierai
przed dniem 18 sierpnia 2021r., godz. 10.00"



6.1 Oferty winny byt zlolone w siedzibie
w sekretariacie (budynek administracji), w

6.2 Oferta olrzymana przez Zamawiaj4cego
zwr6cona Wykonawcy,

SPZOZ w tr ukowie przy ulicy Rogalifiskiego 3,
terminie do 18. 08.2021r r. do godziny 10.00

po terminie skladania ofeft zostanie niezwlocznie

I '1 Wykonawca mohe zwrocid sig do Zamawiaj4cego z proSb4 o wyja$nienie tresci ZO, jednak
nie p6Zniej niz do dnia 13,08.2021r Zamawiaj4cy niezwlo"rni" zamieSci odpowiedz na
zapytania na swojej stronie internetowej:
www.spzoz.lukow,pl (w zakladcei ,,zam6wienia do kwoty 130 000 zlotych"),

7.2 zamawiajqay wyznacza do kontaktowania sig z wykonawcami nw. osobg/y:
L Katarzyna Jankowska -teL 25 798 2001wewn, 255
2. Bozena J6zwik - tel.25 799 2001 wewn, 212,721 060 579

7.3 OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mog4 by(, przekazywane przez
strony za pomoc4 faksu lub e-maila, pytania nalezy kierowai na adres:

SPZOZ w tr ukowie
ul. Rogaliriskiego 3,2I-400 truk6w

faxz 25 7 98 26 03, e-m ai I : zaopatrzenie@spzoz. I ukow. pl

8'1 Oferty zostanq otwafte w siedzibie Zamawiajqcego przy ul. Rogaliriskiego 3, pok" Nr g, w dniu
18.08.2021r. o godzinie 11,00
8.2 Otwarcie ofert jest jawne.

| . Przy wyborze ofert zamawiaj1cy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi kryerianri:- cena (koszt) pakietu, wagaT0o/o, spos6b oceny: Minimalizacja;
- ocena techniczna (jakoS6), waga 30%o, spos6b oceny: ocena na podstawie przedstawionych

p16bek,
oceny ofert w zakresie przedstawionych powyZej kryteri6w zostanq dokonane wecllug nastgpuj4cych
zasad:
- ofefia moze uzyskai l0 punkt6w
- ocena punktowa w zakresie kaZdego z kryteridw dokonana zostanie zgodnie z formul4:
f ) Cena -70oh
Minimalizacja:

Pmin ofert y
Px,y: * Wagay*Mp

Poferty x,y

MP,= Maksymalna iloSd punkt6w



2) Ocena jakoSd -30"
Ocena jakoSci:

Px,y: suma punkt6w przyznanych * Waga y

Parametry brane pod uwagg przy ocenie jakoSci i spos6b oceny:

Pakiet nr 2
1. trwalo$6 idobre nasycenie barwnika(tuszu) natestach:
tusz szybko blaknie w ci4gu kilku dni od testowania) - 0 pkt.,
tusz utrzymuje trwaloSi koloru i ma mocne nasycenie- 5 pkt.

2. Trwalosi l,rzymania kleju (przyklejony do formularzapapierowego test)
Trzyma sig mocno i trwale - 5 pkt, slabaprzyczepnoS6 - 0 pkt.

Ostateczn4 oceng danej oferty stanowi suma ocen uzyskanych zaposzczeg6lne kryteria.
Zamawiaj4cy za ofertq najkorzystniejsz4 uzna ofertg ocenion4 najwy2ej zgodnie z opisanymi
kryteriami.

Wszystkie obliczenia zostan4 dokonane z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku.
W przypadku gdy dwie lub wigcej ofert otrzyma tg sam4 liczbg punkt6w Zamawiajqcv nie bgdzie
dokonyrval dla tych ofert zaokr4gle6.
W przypadku wplyniEcia jednej oferty niepodlegaj4cej odrzuceniu Zamawiaj4cy nie bgdzie
dokonywal jej oceny punktowej.
Jezeli nie bgdzie mo2na dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglgdu na to, 2e zostaly
zloZone dwie lub wigcej oferly o takiej samej cenie, Zamawiaj4cy wezwie Wykonawc6w,kt6rzy
zloLyli te oferty, do zlozeniaw wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Zamaw iaj4cy ni e przewiduj e aukcj i el ektroni cznej .

W toku badania i oceny ofeft zamawiajqcy mohe 24da(, od wykonawc6w wyjaSnieri dotycz4cych
treici zloL.onych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy zamawiaj1cym a wykonawc4
negocj acj i doty czycy ch zlohonej oferty.

Zamawiaj4cy poprawia w tek$cie oferty oczywiste omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe
wobliczaniu ceny, niezwtocznie zawiadamiaj4c o tym wszystkich wykonawc6w kt6rzy zlo2yli
oferty,
W przypadku rozbieznoSci ceny podanej liczb4 i slownie jako prawidlowo Zamawiaj4cy przyjmie
ceng wyrazon4 s{ownie.

10. UNIEWAZN]IENIE POSTEPOWANIA
Zamawiaj4cy uniewazni postgpowanie w przypadku gdy:

. Zadnaz ofert nie bgdzie spelniai wymog6w okeSlonych w ZO,
r cena najkorzystniejszej oferty przel<roczy wartoSi, jakq zamawiaj4cy moze przeznaczy(, na

fi nansowanie zam6wieni a.

Zamawiaj4cy zasftzega sobie moZliwoSd uniewaznienia postEpowania bez podania Wzyczyny.
II, IJ DZIELANIE ZAMOWIE NIA

1 l.l Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreSlonym w niniejszym ZO i stanowi ofertg najkorzystnielsz4z punktu widzenia
przyjqtych kryteri6w.

ll.2 Wz6r umowy stanowi Zal4cznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY



l2'l' Cena ofefty zostanie wyliczona przez Wykonawcg i przedstawiona w formularzu specyfikacji
cenowej (Zal1cznikNr 1 do formularza oferty).

12.2' Przy spotz4dzaniu 9fttty Wykonawca uwzglgdnia wszystkie wymogi, o kt6rych mowa
w niniejszym ZO i ujmuje wszelkie koszty zwiqzane z wykonywaniem pleOmiotu z-am6wienia,
niezbgdne dla prawidlowego i pelnego wykonania przedmibtu zam6wienia.

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (LIE) 2016/679 zdnia27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi1zku rprzit*auamem oanyctr osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5/46/wE (og6lne rozporzqdzenie o
ochronie danych - RODO) informujg sig, 2e:

I' Administratorem PanilPana danych osobowych jest Samodzielny publiczny Zaklad
w Lukowie, 21-400 tr uk6w, ul. Doktora ,\ndrzejaRogalifskiego 3.2. Dane kontaktowe rnspektora ochrony Danych: nu-"rtII. (25) 7gg 20 01, wew.
ochronadanych@spzoz. lukow.pl.

3. Cele przefwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu prowadzenia postgpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego.

4. Podstawa prawna przelwarzania danych osobowych
arl' 6 ust' I lit. c RODO - ptzetwarzanie jest niezbgdne do wypelnienia obowi4zku pl.awnego ciq74cego na
Administratorze
art. l0 RODO - ptzetwatzanie danych osobowych dotycz4cych wyrok6w skazuj4cych i naruszei prawa
Ustawa z dnia I I wrze6nia 2019 r. prawo zam6wieri publicznych'

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych sq osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art, 74 ustawy z dnia I I wrzerjnia 2019 r. irawo zam6wieri
publicznych. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postgpowania mog4 by6 podmioty, zkt6rymi administrator zawarl umowg na korzystanie z udostgpnianych prtJ) ni" system6w
informatycznych, przy czym zakes przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do mo2liwo6ci
zapoznania sig z tymi danymi w zwi1zku
ze lwiad,czeniem uslug wsparcia technicznego i usuwaniem
zachowania poufnoSci.

6. Okres, przezkt6ry dane osobowe bgd4 przechowywane
Dane osobowe przechowywane s? zgodnie i art, 78 ust. I i 4 ustawy z dnia 1l wrzesnia2019 r' Prawo zam6wieri publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakoficzenia postgpowania
o udzielenie zam6wienia, a jeheli czas trwania umowy przekracza4 lata, okres przechowywania obejmuje
caly czas trwania umowy.

7. Prawa wynikaj4ce z RODO
Przysluguj4 Pani/Panu nastgpuj4ce uprawnienia:
- prawo dostepu do swoich danych osobowr"n,"h1r",l??R3""r,

- nistrat przetwarzania danych osobowych, z wyj4tkiem sytuacjio prawa
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu ochrony Danych osobowych, gdy przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez Administratori narusza pizepisy og6t n"go ,o)porr{ai"niu o ochronie
danych.

tl. Obowi4zek podania danych
Podanie przezPaniq/pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym okresronym
w przepisach ustawy z dnia ll wrzednia 2019 r. PrawJzam6wieri putlicznych, iwiqzanym z udzialem w

9' decyzji
warzane w spos6b zautomatyzowany, w tym w oparciu

Opieki Zdrowotnej

329, adres email:

awarii, a podmioty te zobowi4zane s4 do



Informacja o ograniczeniach w realizacji praw okreSlonych w art. 15, 16 i f8 rozporz4dzenia20161679 (og6lne
rozporz4dzenie o ochronie danych)

Zamawiaj4cy informuje, iizw z.wiqzn<u zz

1) art.75 ustawy zdnia ll wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wierir publicznych:
- w przypadku korzystania przez osobg, kt6rej dane osobowe sq przetwarzane przez zamawiaj4cego,

z uprawnienia, o kt6rym mowa w art. 15 ust. l1 rozporz4dzenia 201616'79, zamawiaj4cy mo2e 24dai od osoby

wystgpujqcej z a1daniem wskazania dodatkowych informacji, maj4cych na celu sprecyzowanie na Ny lub daty

zakohczonego postgpowani a o udzieleni e zam6wi eni a;

2) art. 19 ust. 2 i 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wief publicznych:
- skorzystanie przez osobg, kt6rej dane osobowe dotycz4, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia, o kt6rym
mowa w ar-t. 16 rozporzqdzenia 20161679, nie mo2e skutkowai zmianq wyniku postgpowania o udzielenie
zam6wienia ani zmian4 postanowiefi umowy w sprawie zam6wienia publicznego w zakresie niezgodnym

z ustaw4;
- w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia zgloszeni e 24dania ograniczenia przetwarzania, o kt6rym mowa w aft.

18 ust. 7 rozporzqdzenia 20161679, nie ograniaza przetwarzania danych osobowych do czasu zakohczenia tego

postgpowania;
- w przypadku, gdy wniesienie 21dania dotycz1cego prawa, o kt6rym mowa w art. l8 ust. I rozporz4dzenia

2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postgpowania lub

zal4cznikach do tego protokolu, od dnia zakohczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia zamawiaj4cy nie

udostgpnia tych danych, chyba, 2e zachodzq przeslanki, o kt6rych mowa w art. 1 8 ust. 2 rozpotz4dzenia20l6l679,

llykaz zalqcznikdw:
1. Formularz ofertowy,
2. Formularz cenowy,
3. Oiwiadczenie o dopuszczeniu do obrotu i u2V+uania wyrobdw medycznych, produh|w leczniczych

i produkt1w biobdjczych (dotyczy tych wyrob6w).
4. Wz6r umowv.


