
',SZPITAL PowIATo\ryY wE \ilRZESlYIoo
SPOŁKA Z a.O. w restrukturyzacji

62-300 Września, ul. Słowackiego 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawyz 0l1Zl202|

,,Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o,o. w ręstrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, 6ż- 300

Września zaptaszado złożeniaoferty zgodnie z niniejszlłn zapytaniem ofertowym.

Zamówienie do§czy realizacjizadania o wartości poniżej 130 000 zł. i jest udzielane zgodnie
z zachow aniem zasady konkurencyj no ści i zasadą przej rzysto ści.

Zarlówtetie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września}}I9 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.lJ. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż jego wartość jest

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

Tytuł zamówienia: Przegląd serwisowy osprzętu firmy Bender oraz instalacji
elektronicznej sieci IT dla ,,Szpitala Powiatowego we Wrześni'o Sp. z o.o. w
restrukturyzacji.

1. Rodzai zamówienia: usługa.

2. Onis nrzedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamóńenia jest przegląd serwisowy osprzętu fi.my Bender oraz
instalacji ęlektronicznej sieci IT ,,Szpitala Powiatowego wę Wrześni" Sp. z o.o. w
restrukturyzacji, obejmującego naprawę uszkodzęń wskazanychw zŃączniku 2A i 28.

2) Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2A i 2B.

3) Do napraw uszkodzeń Wykonawcaprzystąpi tylko w przypadku przedŁożenia oferty
c enowej, któ ra mus i by ó zaakc eptowana pr zęz Zamawiaj ąc e go .

4) Zwrot kosźów materiałów niezbędnych do naprawy (wymiany uszkodzonych
elementów) rozliczany będzie po cenie zakupu, udokumentowanym fakturą. Podstawą
zakupu materiałów przęz Wykonawcę będzie akceptacja Zamawiającego,
przedstawi onej ptzez Wykonawcę kalkulacj i cenowej .

3. Termin wvkonani! zamówie4ia:

1) do jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy - ptzegląd serwisowy,

2) do trzech miesięcy licząc od dnia zakończęnia serwisu - naprawy uszkodzeń.

4. Opis sposobu obliczania cenv:

1) Cena oferty (wartość brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi
byó podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT * jeżeli występuje.
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2) Cena podana w ofęrcie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówięnia (np. dojazdy).

3) Cęna możę byó tylko jedna.
4) Jężeli złożona zostanię oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku

podatkowego Zanawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zarnawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Kryteria wvboru oferty:

1) Oferty zostanąocenione przezZamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Lp. KRYTERlUM WAGA

1, CENA PMEGLĄDU
sERWlSOWEGo

60%

2. CENA,|
ROBOCZOGODZlNY ZA

NAPRAWĘ

20Yo

3, TERM|N GWARANCJ|NA
WYKONANE NAPRAWY

20%

RAZEM xxxxxxxxxxx 100%

2) Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena to wartośc wyrazona w jednostkach pienięznych uwzględniająca podatek VAT
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaz podlega
obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym,

3) Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następującego wzoru:

a) Oferta z najniższą ceną przeglądu serwisowego otrzyma 60 pkt., inne
proporcj onalnie mniej według wzoru:

nalntższa cena przeglądu serwisowego brutto
Ocena punktowa (C) : ------ x 60 oń

cena brutto badanej oferly

b) Oferta z najnlższą ceną 1 roboczogodziny za naprawę otrzyma 20 pkt., inne
proporcjonalnie mniej według wzolu:

najniższa cena l roboczogodziny zanaplawę brutto
Ocena punktowa (C) : ------ ___ x20 oń

cena brutto badanej o1brty



c) Liczba punktów, które mozna uzyskać w ramach kryterium termin gwarancji na
wykonane naprawy:

JężęIi Wykonawca zaoferuje termin gwarancj i 12 miesięcy - otrzyma 1 0 pkt,

Ieżelt Wykonawcazaoferuje termin gwarancji powyżej 12 miesięcy - otrzyma
20 pkt.

6. sposób przygotowania oferty

Kńdy Wykonawcamożę złożyó tylko jedną ofertę.
Oferta musi być podpisana przęz osoby upowaznionę do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie, pełnomocnictwa udzielonego osobie
podpisującej ofertę przez osobę prawnie upowżnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
Oferta musi być podpisana w sposób umozliwiający identyfikację osoby podpisującej,
podpis lub podpisy muszą być czylelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.
Integralną część oferty stanowią Załączniki do Zapfiania Ofertowego.

Mieisce. termin i sposób skladania ofertv:

1) Ofertę należy złożyć do dnia 10.09.2021,r. do godz. 10:00:
a) w formie elektronicznej na adres ezawiska@szpitalwrzesnia.home,p1, wpisując w

tytule ,,Oferta na przegląd serwisowy osprzętu firmy Bender oraz instalacji
elektronicznej sieci IToo.

ż) Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2021r. o godz. 10:10.

oświadczenia i dokumenty. które należy dołączyć do oferty:

1) Formularz ofertowy -Za|ącznik nr 1

ż) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalno ści gospodarc zej, w przypadku:
a) podmiotów posiadających osobowośó prawną jak i spółek prawa handlowego

nieposiadaj ących osobowości prawnej wyciąg z Krajowego Rejestru
Sądowego,

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

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

d) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siędzibę lub miejsce zarnieszkania lub
miejsce zamięszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa .vqtżej, zastępuje się je dokumentęm zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, zę wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentaĄi, lub oświadczęnię osoby, której dokument
miał dotyczyó, złożonę przed notariuszem lub ptzed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względtt na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miej sce zamieszkania tej osoby.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7.

8.



9.

Dokumentyo o których mowa powyżejo powinny być wystawione nie wcześniej
nD 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Pęłnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzorLa za zgodność z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wTaz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentó w złożony ch vr"r az z ofertą.

4) ZamawiĄący wymąga od Wykonawcy posiadania wiedzy i doświadczenia
polegającej na naleĘĘm wykonaniu w okresię ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - minimum 3 serwisów
osprzętu firmy Bender oraz instalacji elektronicznej sieci IT.

ochrona danvch osobowych

Mając nauv,ladzę zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 20161679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oIM uchylenia dyrektywy 95l46lWE, zwanym dalej ,'RODO", poniżej
przedstawiam informacje i zasady przetwatzania danych osobowych przęz ,,Szpital
Powiatowy" wę Wrześni Sp. z o.o. w restrŃturyzacji:

1) Administrator danych
Administratorem PanilPana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we
Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany pIzęz Prezesa Zarządu
z siedzibą przy u!. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel.: 61 43 70 590.

2) Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych ptzęz
Szpital można kontaktować się z .vqYznaczonym w tym celu Inspeklorem Ochrony
Danych - Panią lzabelą Dropek na adres email: idropek@szpitalwrzesnia.home.pl
lub pod numerem telefonu: 53I-949-132.

3) Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą ptzetwarzane przez Szpital w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

4) Przechowywanie danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 i 79 ustawy Pzp,
oruz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w ,,Szpitalu
Powiatowym wę Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

5) Informacja o obowiązku podania danych:
Obowiązek podania przez P ani{P ana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwęncje niepodania określonych danych wynikają zustawy Pzp.

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

dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO pfawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych*,



c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwwzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art.. 18 ust. 2 RODO*o,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, żę przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
doty czący ch narusza przepi sy RODO,

7) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w zńązku z ałt. I] ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawię art. 2I RODO prawo sprzeciwu, wobec ptzetwaruania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetvłarzania Pani/Pana 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 oraz art.

74 ustawy z dnia 11 września2}I9 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z2019 r.poz.2019 zpóźn. zm.).

a) W oparciu o PanilPana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomaĘzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem
profilowania***,* skorzystanie zptawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie

niezgodn;rm z ustawą pzp, oruz nie moze naruszać integralności protokołu oraz jego

zŃącznikow.
i'* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesięniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu

ochrony praw innej osoby ftzycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względ'y interesu

publicznego Unii Europej skiej lub państwa członkowskiego,
{ri** profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanęgo przetwarzanta danych

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych

czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów

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

I0. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania o zamówieniu w przlpadku
zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo uniewaznienia postępowania o

zamówienie bez podania przy czyny .

11, W sprawie zamówięnianależy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
1) W sprawach merytorycznych- Marian Janiak, Tel. 508 0I9 665,
2) W sprawach formalno - prawnych - Ewelina Zańska, Tel. 61 43 70 537.

Załączniki d o. zapytania ofeńowe go :

ZŃącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznikrr 2Ai2B - Opis przedmiotu zamówienia
Zńącznik nr 3 - Projekt umowy

mgrUrszula Kosmecka


