
W "§ZPITAL PowIAToWY wE wRZaŚNI"
SPOŁKA Z a.O. w re§trukturyzacji

62-300 §Vrześnia, ul. Słorvackiego 2

ZAPYTANIE OFBRTOWE

Nr sprawy:012Zl202l

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

Zarnówienie dotyczy realizacji zadania o wartości poniżej 130 000 zł. i jest udzięląne zgodnie
z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości,

Zamówięnie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września}}I9 r. - Prawo zamówięń
publicznych (Dz.IJ. z ż02I r. poz. II29 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż jego wartość jest

mniejsza od kwot} wskazanej w art, 2 ust. 1 pkt. 1,

Tytuł zamówienia: Pomiary instalacji elektrycznej dla budynków C i D ,,Szpitala
Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

1, Rodzai zamówienia: usługa,

2. Onis nrzedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonarrie S-letniego przeglądu instalacji elektrycznej
dla budyŃów C i D Zamawiającego.

2) Opis przedmiotu zamówienia, obejmujący zakres czynności, znajduje się w zńączniku
nr 2.

3) Zaintęresowani Wykonawcy, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia,
będą mieli możliwość dokonania wizji lokalnej w celu uwzględnienia w cenie
wszystkich kosztów z tym zwiryany ch.

3. Termin wvkonania zamówienia:

do 45 dni od dniazawatciaumowy.

4. Qpis sposobu qbliczania cenv:

1) Cena oferty (wartośó brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi
być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przeciŃu,
z wyodrębnieniem naleznego podatku VAT - jeżeli występuje.

2) Cena podana w ofercię powinna obejmowaó wszystkie koszty i składniki z.virązanę z
wykonaniem zamówięnia (np. doj azdy).

3) Cena może być tylko jedna.
4) Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresię dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
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ocęny takiej oferty dolięza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Kryterium wyboru oferty:

1) Ofeńy zostanąocenionę przęzZamawiającęgo w oparciu o następujące kryterium:

Lp. KRYTERlUM WAGA

1. CENA PMEGLĄDU 100%

RAZEM xxxxxxxxxxx 100%

2) Cena ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena to wartość vrytńona w jednostkach pienięznych uwzględniająca podatek VAT
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega
obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

3) Punkty pIzyznawane zakyterium będą liczone wg następującego wzoru:

Oferta z nĄniZszą ceną przeglądu otrzyma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej
według wzoru:

najniższa cena przeglądu brutto
Ocena punktowa (C) : x 100 %

cena brutto badanej oferty

6. Sposób przygotowania o&rtv

1) Kużdy Wykonawcamoże zŁożyó tylko jedną ofertę,
2) Oferta musi być podpisana ptzęz osoby upowżnione 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 należy dołączyć

ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie, pełnomocnictwa udzielonego osobie
podpisującej ofertę ptzez osobę prawnie upowaznioną 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 Zapytania Ofertowego.

7. Mieisce. termiq i,sposób skladania oferĘ:

1) Ofertę należy złożyó do dnia 28,10.2021,r. do godz. 10:00:
a) w formie ęlektronicznej na adres ezawlska@szpitalwrzespia.home,pl, wpisując w

tytule ,,Oferta na przegląd instalacji elektrycznej budynków C i D Szpitala".
2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 28,10.202l,r. o godz. 10:10.

8. oświadczenia i dokumenty. które należv dołączyć do oferty:

1) Formularz ofertowy -ZaNącznik nr 1



9.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarc zej, w przypadku :

a) podmiotów posiadających osobowośó prawną jak i spółek prawa handlowego
nieposiadających osobowości prawnej wyciąg z Krajowego Rejestru
Sądowego,

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

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

d) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamięszkanta ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa vłyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, zę wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokumęnt
miał dotyczyó, złożonę przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej
nż 6 miesięcy przed uptywem terminu składania ofert.

3) Pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodtośc z
oryginałem ptzez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wTaz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentó w ńożonych v,n az z ofertą.

4) Zamawiający wymaga posiadania, przez osobę dokonującą ptzeglądu, uprawnień
wymaganych w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia07.07.I994r. - Prawo Budowlane (Dz.lJ. z
2020r. poz. 1333 z poźn. zm.) (w zakresie wykonywania plac kontrolno-
pomiarowych).
Kserokopięzazgodność z oryginałem na|eĘ dołączyć do oferty.

Ochro4a danych osobowvch

Mając na uwadze zapisy ań. 13 ust. 1 i 2 RozporządzeniaParlamęntu Europejskiego i
Rady (UE) 20161679 z 27 kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwuzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłyvrru takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE, zwanym dalej ,,RODO", poniżej
przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez ,,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 - reptezentowany ptzez Prezesa Zarządv
z siedzibąprzy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel.: 61 43 70 590.

ż) Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych ptzęz
Szpital można kontaktować się z.vc|tznaazonym w tym celu Inspektorem Ochrony
Danych - Panią Izabelą Dropek na adres email: idropek@szpitalwrzesnia.home.pl
lub pod numerem telęfonu: 531-949-132.



Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przęz Szpital w celu związanym z
postępowanięm o udzielenie zamówienia publicznego,

Przechowywanie danych:
Pani/Pana danę osobowe będą przechowywanę, zgodnie z art.78 i 79 ustawy Pzp,
oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w ,,Szpitalu
Powiatowym we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Informacja o obowiązku podania danych:
Obowiązek podania pIzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzartym z udziałem w postępowaniu o udzięlenie zamówienia publicznęgo|
konsekwęncje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Realizacja praw:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

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

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

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

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

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

osobowl,ch,
b) plawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w ań. 20 RODO,
c) na podstawie ar1, 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą plawną przetwarzania 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 afi.
74 ustawy z dnia 11 września2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z20l9 r. poz.2019 z pożn. zm.),

a) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decytli w tym decyzji będących wynikiem
profilow,ania* n o.

* skorzystanie zprawa do sprostowania nie moze skutkować zmianawyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie moze naruszać integralności protokołu oraz jego
załącznlkow.

3)

4)

5)

6)

7)

lt'lN' prawo do ograrriczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesięniu
przechowlłvania, w celu zapewnienia korzystania zę środków ochrony prawnej lub w

do

celu
ochrony praw innej osoby ftzycznej lub prawnej , ltlb z uwagi na wńne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa człoŃowskiego.



*** profilowanie, oznaaza dowolną formę zautomatyzowanęgo przetwarzania danych
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 ftzycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

l0. zamauliający zastrzega sobie prawo odwołarria postępowania o zamówieniu w przypadku
zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unięwaznienia postępowania o
zamówienie bez podania przy czyny .

11. W sprawie zamówienianależy kontaktować się zprzedstawicielęm Zamawiającego:
1) W sprawach merytorycznych- Marian Janiak, Tęl. 508 019 665,
2) Vy' sprawach formalno - prawnych - Ewelina Zawiska, Tel, 61 43 70 537.

Załącznil<l d o zapytania ofertowe go :

Zńącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załączniknr 2 * Opis przedmiotu zamowięnta
Zńącznik nr 3 - Projekt umowy
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