
 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 
 

 

do postępowania o wartości powyżej 50 000 złotych a poniżej 130 000 złotych, określonej na 

podstawie pkt 6.5.2 ust. 1b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020na wykonanie zamówienia (dostawy) pn.: 

 

„Dostawa środków ochrony osobistej do Apteki Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka                     

w Złotoryi" 

 

na rzecz realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez 

Covid-19 - 3" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych. 
 

Dział I 

Komunikacja z Zamawiającym 
 

1. Osoby do reprezentowania Zamawiającego: 

• inż. Joanna Patron   – sprawy techniczne i prawne 

• mgr Maciej Hellmut   – merytoryka przedmiotu zamówienia 
 

2. Dane kontaktowe: 

• telefon kontaktowy:  79 8779 574 

• e-mail:    sekretariat@szpitalzlotoryja.pl 

• platforma zakupowa:  Baza Konkurencyjności 

• adres korespondencyjny: ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja 
 

Dział II 

Wspólny słownik CPV 
 

• 33199000-1 - Odzież medyczna 
 

• 18424300-0 - Rękawice jednorazowe 
 

• 18114000-1  - Kombinezony 
 

Dział III 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej do Apteki Szpitala Powiatowego 

im. A. Wolańczyka w Złotoryi, przy ul. Hożej 11 – zgodnie z OPZ będącym jednocześnie formularzem 

asortymentowo-cenowym (zał nr 1 do Zapytania): 
 

• pakiet nr 1  – Kombinezony i ochraniacze 

• pakiet nr 2  – Maski 

• pakiet nr 3  – Rękawice 

• pakiet nr 4 – Fartuchy i czepki 
 

1. Oferowane produkty muszą posiadać, w dniu dostawy, co najmniej 12 miesięczny termin ważności.  
 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na prośbę Zamawiającego, aktualne dokumenty dotyczące 

przedmiotu umowy: atesty, karty charakterystyki, świadectwa rejestracji. 
 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.  
 

Dział IV 

Termin realizacji zamówienia 
 

1. Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia na okres 60 dni od dnia podpisania umowy. 
 

2. Realizacja zamówienia dla każdego z pakietów odbyć się winna maksymalnie w dwóch dostawach. 
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Dział V 

Warunki udziału w postępowaniu 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału    

w postępowaniu: 
 

a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub 

zawodową, którzy są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych 

w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania (formularz ofertowy pkt V). 
 

Zamawiający nie będzie weryfikował spełniania warunku metodą spełnia/nie spełnia. 
 

b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.  
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada: 
 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niże 6 

miesięcy przed jej przedłożeniem. 
 

• aktualny odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji               

i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
 

c) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
 

• aktualne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 
 

• aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego                   

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                            

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
 

• aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat 

wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności. 
 

 

Dział VI 

Kwalifikacja podmiotowa / wymagane dokumenty 
 

1. Dokumenty wymagane wraz z formularzem ofertowym w dniu jego składania: 
 

a) wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1 do Zapytania). 
 

Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku metodą spełnia / nie spełnia; 
 

b) oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do Zapytania). 
 

Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku metodą spełnia / nie spełnia. 
 



2. Dokumenty składane w terminie 2 dni od otwarcia ofert. 
 

a) oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do 

Zapytania). 
 

Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku metodą spełnia / nie spełnia. 
 

3. Jeżeli przedstawione dokumenty są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski. 
 

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia podmiotowych środków 

dowodowych w wyznaczonym przez siebie terminie, bądź żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących ich treści. 
 

Dział VII 

Kwalifikacja przedmiotowa / wymagane dokumenty 
 

1. Nie wymaga się przedłożenia żadnych środków dowodowym na potwierdzenie kwalifikacji 

przedmiotowej. 
 

Dział VIII 

Informacje dotyczące składania ofert 
 

1. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy pakiety. 

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 
 

2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

Dział IX 

Sposób przygotowania oferty 
 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim.  
 

3. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane w językach obcych, należy złożyć wraz                                

z tłumaczeniem na język polski. 
 

4. Oferta ma być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu i zawierać 

wszystkie wymagane dokumenty, sporządzone zgodnie z załączonymi wzorami. 
 

5. Oferta wraz z jej integralnymi załącznikami winny być zgodne ze stanem faktycznym                                            

i prawnym, złożone w wersji elektronicznej bądź papierowej. 
 

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca: 

 -   wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane; 

 -   wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę  

     przedsiębiorstwa. 
 

a) Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania na druku formularza 

ofertowego (załącznik do Zapytania). 
 

Dział X 

Okres związania ofertą 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14 listopada 2021r. 
 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na jego przedłużenie. 
 



4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga pisemnego oświadczenia. 
 

Dział XI 

Składanie ofert 
 

1. Termin składania ofert: 15 października 2021r. godzina 9:00 Oferty złożone po tym terminie 

zostaną odesłane bez otwierania. 
 

2. Oferta składana w wersji elektronicznej –rekomendowana przez Zamawiającego: 
 

• Oferty w formie elektronicznej składa się na adres e-mail: sekretariat@szpitalzlotoryja.pl  
 

   Uwaga:  

W treści e-maila należy umieścić zwrot „Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej oferty”, 

bądź oznaczyć „potwierdzeniem otrzymania” w celu umożliwienia przesłania   

automatycznego potwierdzenia odbioru oferty.  

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 76 8779 507 

- przed upływem terminu składania ofert. 
 

• Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty, a nie jej wysłania. 
 

3. Oferta składana w wersji papierowej: 

• Odpowiednio oznakowaną (opatrzoną pieczęcią firmową Wykonawcy, oraz nazwą 

postępowania) kopertę, należy złożyć na adres Zamawiającego, tj: 
 

Szpital Powiatowy im. A Wolańczyka w Złotoryi 

ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja 

SEKRETARIAT 

• Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu, ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę.  

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty (załączników). 
 

Dział XII 

Otwarcie ofert 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi: 15 października 2021r. godzina 9:20 

w siedzibie Zamawiającego 
 

2. Otwarcie ofert nie jest jawne. 
 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, w bazie konkurencyjności oraz na tablicy ogłoszeń, mieszczącej się 

w holu budynku  Szpitala, informacje o: 
 

Dział XIII 

Kryteria i zasady oceny ofert 
 

1. Kryteria i ich znaczenie: 
 

• Cena brutto   –  100%  -  100 pkt. 
 

 

2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: 
 

• CENA: 

        Cena oferowana, minimalna brutto 
                          x  100  = ilość punktów 

               Cena badanej oferty brutto 
 

3. Maksymalna ilość punktów – 100. 

Oferta zawierająca najwyższą ilość punktów, jest ofertą najkorzystniejszą. 
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4. Cena podana w ofercie musi spełniać wszystkie wymagania określone w Zaproszeniu, oraz 

obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należnej, oraz zgodnej                                

z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówień, a także wszystkie potencjalne 

ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

5. Wykonawca zobowiązany jest podać w "Formularzu ofertowym" całkowity koszt realizacji 

zamówienia - netto i brutto, podany liczbowo i słownie. 
 
 

6. Zastosowanie prawidłowej stawki VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, leży po stronie 

Wykonawcy. 
 

7. Wszystkie wartości określone w "Formularzu ofertowym", oraz ostateczna cena oferty, muszą być 

liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

8. Upusty oferowane przez Wykonawcę, muszą  być zawarte w cenach jednostkowych. 
 

Dział XIV 

Wybór oferty 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie warunki określone 

w Zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru. 
 

2. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców,  którzy 

złożyli oferty. 
 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację na 

informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w bazie konkurencyjności oraz na 

tablicy ogłoszeń, mieszczącej się w holu budynku Szpitala. 
 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zostanie zawarta po upływie minimum 3 dni od 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

5. Umowa nie może być zawarta po upływie terminu związania ofertą. 
 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie 

z załączonym wzorem umowy (załącznik nr 4 do Zapytania). 

Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy przez Wykonawcę. 
 

Dział XV 

Główne postanowienia umowy 
 

1. Wszelkie postanowienia umowne zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 

do Zapytania. 
 

Dział XVI 

Udzielanie wyjaśnień 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaproszenia. 
 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 

4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia nie wpłynie w w/w terminie, Zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień. 
 

4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania i w bazie konkurencyjności bez ujawniania źródła zapytania. 
 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść Zaproszenia. Dokonaną zmianę treści Zaproszenia Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 
 



Dział XVII 

Inne istotne postanowienia 
 

1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

3. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. 
 

4. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
 

5. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania i przekazania umowy w ciągu 5 dni od jej otrzymania. 
 

6. Wykonawca obowiązany jest do posiadania przez okres trwania umowy, aktualnej polisy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności, której kopie 

zobowiązuje się niezwłocznie przedkładać Zamawiającemu. 
 

7. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności przy realizacji umowy. 
 

8. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, zostaną wprowadzone do treści umowy. 
 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacją, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

         Zatwierdził 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załączniki : 

”formularz ofertowy” 

załącznik nr 1 -„formularz asortymentowo-cenowy” 

załącznik nr 2 -„oświadczenia Wykonawcy” 

załącznik nr 3 -„oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej” 

załącznik nr 4 -„wzór umowy” 


