
,SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚI{I,'
SPOŁKA Z 0.0. w re§trukturyzacji

62-300'Wrześniao ul. Słowackiego 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawyz 001Z12022

,,Szpital Powiatowy wę Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, 62-300
Września zapraszado złożęniaoferty zgodnie zntniejszymzapfianiem ofertowym.

Zamówięnie dotyczy realizacjizadania o wartości poniZej 130 000 zł. i jest udzielanę zgodnie
z zachowartiem zasady koŃurencyjności i zasadą przejrzystości.

Zatnowienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 wrzęśnia 2019 r. - Prawo zamówięń
publicznych (Dz. IJ. z 202I L poz. II29 z późl. zm.) z uwagi na fakt, iż jego wartość jest

mniejsza od kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1.

Tytuł zamówienia: Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup i dostawę
akumulatorów do urządzeń zasilania gwarantowanego UPS.

1. Rodzai zpmówienia: dostawa.

2. Onis nrzedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest:

a) Pakiet nr 1

Zakup i dostawa akumulatorów do urządzenia UPS

Model: MWL l00-12ho 12V 100Ah)

o wymiarach: szerokość - 17,0 cm, dfugość - 33,5 cm, wysokośó - 21,0 cm,

w ilości 62 s^lk.

b) Pakiet nr 2

Zakup i dostawa akumulatorów do urządzenia UPS

Model: MWL 33-12h,12V 33Ah,

o wymiarach: szerokość - 13,0 cm, długośó - I9,5 cm, wysokość - 15,5 cm,

w ilości 62 sztllk.

Akumulatory powinny posiadać minimum 24 miesiące gwarancji.

Wykonawcamożę złożyć ofertę na pakiet nr 1 lub 2,bądź pakiet nr I i2.

3. Termin wykonania zamówienia:

do 10 dni roboczych od dniazawatcia umowy.
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1. Opis sllosobu obliczania ceny:

Cena oferty (wartość brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi
bYÓ Podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po priecinku,
zwyodrębnienięmnależnegopodatkuVAT_jeżeliwystępuje.
Cena podana w ofęrcie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia (np. dojazdy).
Cena moze być tylko jedna.
Jężeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącymwewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
ocenY takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowipek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5, Krvterium wvboru oferty:

1) Oferty zostaną ocenionę przęz Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Lp. KRYTERlUM WAGA

1. CENA BRUTTO 90%

2, TERMIN GWARANCJ| 10%

RMEM xxxxxxxxxxx 100%

Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena to wartoŚĆ vłyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT
oraz Podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprŻedłz podlega
obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

punkty ptzyznawane zalłyteria będą liczone wg następującego wzoru:

a) Oferta z najniZszą ceną ottzyma 90 pkt.,
WZoru:

proporcjonalnie mniej według

najniższa cena brutto
Ocena punktowa (C) : x 90 oń

cena brutto badanej oferty

b) Liczbapunktów, którę mozna uzyskać w ramach kryterium termin gwarancji:

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji 24 miesiące _ otrzyma5 pkt.
Jeżeli Wykonawcazaoferuje termin gwarancji powyżej 24 miesięcy -- otrzyma
10 pkt.

sposó b przvgotowania ofertv

1) Każdy Wykonawcamoże złożyó tylko jedną ofertę.

1)
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3)
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2) Oferta musi byó podpisana pIzęz osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4) W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty na\eży dołączyć

ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie, pełnomocnictwa udzielonego osobie
podpisującej ofertę przęz osobę prawnie upowżnioną do reprezentowania
Wykonawcy.

5) Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej,
podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

6) Integralną część oferty stanowią ZŃączniki do Zapytartia Ofertowego,

Mieisce, termin i snosób składania oferĘ

1) Ofertę należy złożyć do dnia 13.0I.2022r. do godz. 10:00:

a) w formie elektronicznej na adres ezawiska@szpitalwrzesnia.home.pl, wpisując w
tytule ,,Oferta na zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakap i dostawę
akumulatorów do urządzeń zasilania gwarantowanego UPS".

2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.01,.2022r. o godz. 10:10,

oświadczenia i dokumenty" które należy dołaczyć do ofertv:

Formularz ofertowy - Zalącznik nr 1

Aktualny odpis z właściwego rejestru lrub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarc zej, w przypadku:
a) podmiotów posiadających osobowośó prawną jak i spółek prawa handlowego

nieposiadających osobowości prawnej lrryciąg z Krajowego Rejestru
Sądowego,

b) osob ftzycznych wykonujących działalnośó gospodarczą - zaświadczenie o wpisie
do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej),

c) działalności prowadzonej w formię spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej oraz
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze
wspólników,

d) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamięszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa .vqtżęj, zastępuje się je dokumęntem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał doĘczyó, złożonę przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zanieszkania wykonawcy lub
miej sce zarięszkania tej osoby

DokumenĘ, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej
nź 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert.

3) Pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzorLa za zgodnośó z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania irurych dokumentów
składanych wTaz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.

4) Zamawiający wymaga specyfikacji technicznej zaoferowanych akumulatorów
potwierdzającej zgodność ofer§ Wykonawcy z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w ust. 2.

1)

2)



9. Ochrona dapych osobowvch

Mając nauwadzę zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 20161679 z 2] kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem {anych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych otaz uchylenia dyrektywy 95l46lWE, zwanym dalej ,,RODO", poniżej
przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych pIzęz ,,Szpital
Powiatowy" we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji:

1) Administrator danych
Administratorem PanilPana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we
Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany przęz Prezesa Zarządv
z siedzibąprzy ll, Słowackiego 2, 62-300 Września, tel.: 61 43 70 590.

2) Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Szpital można kontaktować się z-.uqvznaazonym w tym celu Inspektorem Ochrony
Danych - Panią lzabelą Dropek na adres email: idropęk@szpitalwrzesnia.home.Ęl
lub pod numerem telęfonu: 53I-949-132.

3) Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą ptzetwarzane ptzęz Szpital w celu związartym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Przechowywanie danych:
PanilPana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 i 79 ustav,ry Pzp,
oraz zgodnie z jednolitym rueczowym wykazem akt obowiązującym w ,,Szpitalu
Powiatowyn we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

5) Informacja o obowiązku podania danych:
Obowipek podania przez Pani{Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związarrym z udziałem w postępowaniu o udzięlenię zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

6) RealŁacja praw:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących,
b) na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych

osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

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

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, żę przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.

7) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych,
b) pfawo do przenoszeniadanych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzecirrutr, wobec przetwarzańa danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pąna danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



8) Odbiorcy danych:
a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 graz art.
74 ustawy z dnia l1 września2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 I. poz. 2019 z późn, zm,).

a) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzjt w tym decyzji będących wynikiem
profilowania***.

* skorzystanię zpTawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszaó integralności protokołu oraz jego

zŃącznikow.
* * prawo do ograniczenia ptzetwarzania nię ma zastosowania w odniesięniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby ftzycznej lub prawnej, Iń z uwagi na ważne względy interesu

publicznego Unii Europej skiej lub państwa członkowskiego.
il'i}lt profilowarrie, oznacza dowolną formę zautomaĘzowanego przetwuzania darrych

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby ftzycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów

dotyczących pracy tej osoby ftzycznĄ, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

tO.Zapytartie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w
rozumieniu ustawy Prawo zamówten publicznych i możliwa jest zmiana lub odwołanie
zapfiaria bez podani a pr zy czyny .

ll.Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu
cywilnego.

Iz,W sprawie zamówienianaleĘ kontaktowaó się zprzedstawicielem Zarlawiającego:
1) W sprawach merytorycznych- Marian Janiak, Tel. 508 0l9 665,
2) W sprawach formalno - prawnych - EwelinaZawiska, Tel. 61 43 70 537.

Załączniki do zapytania o fertowe go :

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Zńącznik nr 2 - Proj ekt umowy

Zaruńa
ĘegoweWdui"
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