ZaN1czniknr 8
Do Regulaminu Udzielenia Zam6wieh Publicznych w SPZOZ w l-ukowie
(dot. Rozdz. III litDpkt2. 1 a)

ZAPYTANIE OFERTOWE
o zam6wienie publiczne prowadzone na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy Prawo zam6wieri publicznych

DOSTAW A ODZIEZY MEDYCZNEJ ROBOCZEJ DO SPZOZW I-UKOWIE

Nr postgpowani

u : S PZOZ.ZAO P, 2

5.2O. 2,2

I

'-fn*a

(Dyrektor lub wtaSciwy zastQpca
Dyrektora)
materialy bezplatne

Lukdw, dnia 1 7.09.202 1r.

1.

ZAMAWIAJACY
Samodzielny Publiczny Zal<lad Opieki Zdrowotnej w tr-ukowie
Adres: ul. Rogalifrskiego 3, 21-400 Lukow
Telefon: (25)7982603 faks: (25)7982603; e-mail: zaopatrzenie@spzoz.lukow.pl
Godziny urzgdowania od 07:30 do 15:00.
Konto bankowe: Bank PKO BP I O/ tr uk6w
53 1020 447 6 0000 8302 0342 5238
NIP: 825-17-11-7 19; Regon: 000306472

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
2.1 Przedmiotem zam6wienia jest dostawa odzieLy medycznej
Publicznego Zaldadu Opieki Zdrowotnej w tr-ukowie.
2.

i

ochronnej dla Samodzielnego

2.2 Oferowana odzieL medyczna musi posiadad deklaracje zgodno6ci z wymaganiami
zasadntczymi CE - deklaracja wytw6rcy o spelnianiu wymagafi zasadniczych, certyfikat

jednostki notyfikowanej zgodnie z ustaw4 o wyrobach medycznych
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr 2
Ofertowego.

do niniejszego

Zap5'r.ania

2.3. Zamawiaj4cy nie dopuszcza moZliwoSi sklaclania ofert czgSciowych.
2.4. Zamawial4cy zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z podpisania umowy po wylonieniu najlepszej

oferty.
3.

TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Termin realizacji umowy

6

m-cy

od da1.y zavrarciaumowy.

4. WYMAGANE DOKUMENTY (wvbra{Slqlatrylie do nrzedmiotu zam6wienia)
4.1 Oferta na dostawg odzieLy medycznej do SPZOZ w Lukowie (Zal4cznik Nr l).
4.2 Formul arz as ortymentowo-cenowy (Zal qcznik Nr 2).
4.3 Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo aktualne zaiwiadczenie o wpisie do CEDIG.
4.4 Foldery, cerlyfikaty zgodno6ci z norntami, oSwiadczenie producenta lub karty katalogowe
produkt6w pozwalaj4ce Zamawiapcemu na stwierdzenie spelniania wymaganych parametr6w.
4.5 Informacjg o zasadach uzytkowania, przechowywania, konserwacji, prania i okresie trwaloSci.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

5.1 Wykonawca moZe zlo2y( tylko jedn4 ofetg.
5.2 Ofeftamusibyi sporz4dzonazzachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoici.
5.3 Oferta musi byi podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5.4 Oferta musi byd sporz4dzona w jgzyku polskim.
5.5 Ofertg naleLy umie6cid w zamknigtym opakowaniu, uniemoiliwiaj4cym odczytanie jego
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by( oznaczone nazw4
(firmfl i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane:
SPZOZ w tr ukowie
ul. Rogalifiskiego 3,21-400 Lukdw
i opisane: o,Oferta na dostawg odzieLy medycznej do SPZOZ w f.ukowie. Nie otwierai przed
dniem 29 wrzeSnia 2021r., godz. 10.00"

tt'

6. MIEJSCE

I TERMIN SKLADANIA OFERT

6,1 Oferty winny by( zlolone w siedzibie SPZOZ w tr ukowie przy ulicy Rogalifrskiego 3,
w sekretariacie (budynek administracji), w terminie do 29.09. 2021r r. do godziny 10.00
6.2 Ofefia otrzymana przez Zamawiaj4cego po terminie sktradania ofeft zostanie niezwlocznie
zwr6cona Wykonawcv.

7. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEU NOrYCzICycrr rRnScI zlpyrnNn
TOWEGO, INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA
AWCAMI

PRZEKAZYW

ZEN

I DOK

7.1

Wykonawca mole zwr6cii siq do Zamawiajqcego z pro$b4 o wyjadnienie tresci ZO, jednak

nie p6Zniej niz do dnia 23.09.202\r Zamawial1cy niezwlocznie zamieSci odpowiedZ

na

zapytania na swojej stronie internetowej:
www.spzoz.lukow.pl (w zaktadce: ,,zam6wienia do kwoty 130 000 zlotych,,).
7.2 zamawiaj4cy wyznacza do kontaktowania sig z wykonawcami nw. osobg/y:

.
2.
1

Maria Posiadala
BoZena

-

tel. 25 l9B 26 03
798 200t wewn.

J6zwik -tel.25

ZlZ"72t 060 579

7.3 Odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia onz inne informacje mog4 byd przekazywane przez

strony za pomoc4 faksu lub e-maila. Pytania nile?y kierowad na adres:
SPZOZ w tr ukowie
ul. Rogaliriskiego 3, 2I-400 truk6w
8. MIEJSCE

fax:25 798 26 03, e-mail: zaopatrzenie@spzoz.lukow.pl
I TERMIN OTWARCIA OFERT

8.1 Oferty zostanq otwarte w siedzibie Zamawiajqcego przy ul. Rogalifrskiego 3, pok. Nr
29.09.2021r. o godzinie 11.00
8.2 Otwarcie ofert jest jawne,
9. KRYTERIA WYBORU OF'ERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

l,

-

8,

w dniu

Przy wyborze ofert zamawiajqcy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi kryteriami:
cena (koszt) pakietu, waga7}oh, spos6b oceny: Minimalizacja;

ocena techniczna (jako56), waga 300/0, spos6b oceny: ocena na podstawie przedstawionych

pr6bek,
Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyZej kryteri6w zostan4 dokonane wedlug nastgpuj4cych
zasad:

- ofefta moze uzyskai 10 punkt6w
- ocena punktowa w zakresie kaZdego
1) Cena -70o/o

z

kryteri6w dokonana zostanie zgodnie z formulq:

Minimalizacja:

Px,y=

Pmin ofert y

* Wagay*Mp

Poferty x,y

MP:

Maksymalna iloSi punkt6w

2) Ocena jakoSd -30oh
Ocena jakoSci:
Px,y: suma punkt6w przyznanych * Waga y
Parametry brane pod uwagg przy ocenie jako3ci i spos6b oceny:

l.

StarannoSi i dokladnoSi wykonania:
wystawanie nitek, r6wne szwy, dokladnie wszyte zamki, napy) -

l0 pkt,

Ostateczn4 oceng danej oferly stanowi suma ocen uzyskanych za poszczeg6lne kryteria.

Zamawiajqcy
kryteriami.

za ofertg najkorzystniejsz4 uzna ofertg ocenion4 najwyzej zgodnie z

opisanymi

Wszystkie obliczenia zostanq dokonane z doktadnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku.
W przypadku gdy dwie lub wigcej oferl otrzyma tg sam4 liczbg punkt6w Zamawiaj4cy nie bgdzie
dokonywal dla tych ofert zaokr4glefr.

W

przypadku wplynigcia jednej oferty niepodlegaj4cej odrzuceniu ZamawiajEcy nie bgdzie

dokonywal jej oceny punktowej.
JeZeli nie bgdzie mo|na dokonai wyboru olierty najkorzystniejszej ze wzglgdu na to, ze zostaly
zloione dwie lub wigcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj4cy wezwie Wykonawc6w, kt6rzy
ztoLyli te oferty, do zloLeniaw wyznaczonym terminie oferl dodatkowych.
Zamaw iaj qcy nie przewiduj e aukcj i e lektronicznej .

W toku badania i oceny ofert zamawiaj4cy moze L4da(, od wykonawc6w wyja3nieri dotycz4cych
treici zlo|onych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy zamawiaj4cym a wykonawc4
negocj acj i dotycz4cych zlo2onej oferty.

Zamawiaj4cy poprawia w tekScie oferty oc;zylviste omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe
w obliczaniu ceny, niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wszystkich wykonawc6w l{.6rzy zLoLyli
oferty.
W przypadku rozbielnoSci ceny podanej liczb1 i slownie jako prawidlowo Zamawiaj4cy przyjmie
ceng wyrazon4 slownie.
10.

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

Zamawiajqcy uniewazni postQpowanie w przypadku gdy:
2adnaz ofefi nie bgdzie spelniai wymog6w okre$lonych w ZO,

.
I

cena najkorzystniejszej oferty przelcoczv

wafto(i, jakl zamawiaj4cy moae przeznaczy(

na

fi nansowanie zam6wienia.

Zamawiaj1cy zastrzega sobie mo2liwoSd uniewaznienia postgpowani abezpodaniaprzyczyny.
11"

I

UDZIELANIE ZAMOWIENIA

1.1

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre$lonym w niniejszym ZO i stanowi ofeng najkorzystniejsz4 z punktu widzenia
przyjgtych kryteri6w.

Il.2

Wz6r umowy stanowi Zal4cznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

12. OPIS SPOSOBU

I2.1.

OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez'Wykonawcg
cenowej (Zal1cznikNr I do formularza oferty).

i

przedstawiona

w formularzu

specyfikacji

12.2. Przy sporz4dzaniu oferty Wykonawca uwzglgdnia wszystkie wymogi, o kt6rych mowa

i

w niniejszym ZO
ujmuje wszelkie koszty zwiqzane z wykonywaniem przedmiotu zam6wienia,
niezbEdne dla prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu zam6wienia.
:

Zgodnie z art, 13 ust. I i 2 Rozporz4d,zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporzqdzenie o
ochronie danych - RODO) informujg sig, 2e:

l. Administratorem

Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zaldad Opieki Zdrowotnej
tr uk6w, ul. Doktora Andrzeja Rogaliriskiego 3.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony Danychr numer tel. (25) 79s 20 01, wew. 329, adres email:
w Lukowie, 2l-400

2.

3.
4.

5.

ochronadanych@spzoz. lukow.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b9d4
publicznego.

w celu prowadzenia postgpowania o udzielenie zam6wienia

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
aft. 6 ust. I lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbgdne do wypelnienia obowi4zku prawnego ciq24cego na
Administratorze
atl' 10 RODO - przetwarzanie danych osobowych dotyczqcych wyrok6w skazuj4cych i naruszeri prawa
Ustawa z dnia 1l wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wieri publicznych
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 ll wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wieri
publicznych. Ponadto odbiorcami danych zawarlych w dokumentach postgpowania mog4 byi podmioty, z

kt6rymi administrator zawarl umowg na korzystanie

z

udostgpnianych przez

nie

system6w

informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do mo2liwoSci
zapoznania sig z tymi danymi w zwtqzku
ze Swiadczeniem uslug wsparcia technicznego i usuwaniem awarii, a podmioty Le zobowiqzane s4 do

6.

7.

8.
9.

zachowania poufnoSci.
Okres, przezkt6ry dane osobowe b9d4 przechowywane

Dane osobowe przechowywane sQ zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 wrzeSnia
2019 r. Prawo zam6wief publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postgpowania
o udzielenie zam6wienia, a jeLeli czas trwania umowy przekracza 4 lala, okres przechowywania obejmuj e
caly czas trwania umowy.
Prawa wynikaj4ce z RODO
Przysluguj 4 Pan i/Panu nastgpuj qce uprawnien i a:
- prawo dostgpu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
- prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
- prawo 2qdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyj4tkiem sy'tuacji
okre6lonych w przepisach prawa (art. 18 RODO);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwananie
PanilPana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy og6lnego rozporz4dzenia o ochronie
danych.

Obowiqzek podania danych
Podanie przezPani{Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreSlonym
w przepisach ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wieri publicznych, z;wiqzanym z udzialem w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostgpnione przezPani{Pana nie bgd4 przelwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym w oparciu
o profilowanie.

Informacja o ograniczeniach w realizacji praw okreSlonych w art. 15, 16 i 18 rozporz4dzenia 2016/6:79 (og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych)

Zamawiaj4cy informuje, it w nni4zku z:

1) art.75 ustawy z dnia 1l wrzesnia 2019 r. prawo zam6wieri pubricznych:
- w przypadku korzystania przez osobg, kt6rej dane osobowe s4 przetwarzane przez

zamawiajqcego,
rozporzqdzenia 2076/679, zamawiajqcy moke z4da6 od osfty
Lqdaniem wskazania dodatkowych. informacji, maj4cych na celu spr""y"t*ani e nazwy
lub daty

z uprawnienia, o kl6rym mowa w art. 15 ust.

wystgpuj?cej

z

11

zakoficzonego postgpowani a o udzi eleni e zam6wieni a;
2\ art, 19 ust. 2 i 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wieri publicznych:
- skorzystanie przez osobg, kt6rej dane osobowe dotycz4, z uprawnienia do sprostowaniu iuU urrp.rnienia,
o kt6rym
mowa w art. 16 rozporz4dzenia 2016/679, nie moze skutkowai zmian4 wyniku postgpowania
o udzielenie
zam6wienia ani zmian4 postanowiefi umowy w sprawie zam6wienia publicznego w zakresie
niezgodnym

z

ustaw4;

- w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia zg)oszenie 2qdania ograniczenia przetwarzania,

o kt6rym mowa w art.
rozporz4dzenia 2016/679, nie ogranicza przerwarzania d,anych osobowych do czasu zakofczenia
tego
postgpowania;
18 ust'

I

-w

przypadku, gdy wniesienie L}dania dotycz4cego prawa, o kt6rym mowa w art. 1g ust. I
rozporzqdzenia
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
udostgpniatych danych, chyba,Lezachodzqprzeslanki, o ki6rych mowa w art. 1g ust.2
a20161679.

lltykaz zalqcznikdw:
l. Formularz ofertowy,

2.
3.

Formularz cenowy,
Wz6r umowy.

