Toruń, dnia 18.08.2021
Zamawiający:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
tel./fax: (056) 657-42-90
adres strony internetowej: www.zpotorun.pl
e-mail: zpo@zpotorun.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych
z 11.09.2019 r. - zamówienie o wartości mniejszej niż 130.000 zł (art. 2 ust. 1 pkt. 1).
Postępowanie prowadzone w trybie procedury wewnętrznej „zapytania ofertowego” ,
którego warunki określa niniejszy dokument.

ZPO:ZP/14/2021
przedmiot zamówienia:

dostawa podnośnika kąpielowego dla pacjentów leżących z wagą - 1 szt.
I. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w treści niniejszego zapytania
ofertowego. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę
tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Złożenie
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazwy podwykonawcy, o ile są znani na etapie składania ofert.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta ta winna być podpisana przez
każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, opatrzonej danymi
Wykonawcy (nazwa i adres) oraz napisem: „Oferta na dostawę podnośnika kąpielowego dla pacjentów
leżących z wagą - 1 szt.”.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania
i opakowania (oferty), braku którejkolwiek z informacji podanej na kopercie lub przesłania oferty na
niewłaściwy adres siedziby Zamawiającego.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty wymagane w ofercie. Podstawy odrzucenia
oferty.

1. Przedłożona oferta musi zawierać n/w dokumenty:
a) wypełniony „formularz ofertowy” wg wzoru w Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.
b) wypełniony druk „specyfikacji asortymentowo-cenowej” wg wzoru w Zał. Nr 2.
c) wypełniony druk „parametrów techn.-użytkowych przedmiotu zamówienia” wg wzoru w Zał. Nr 3.
d) odpis z właściwego rejestru handlowego albo wydruk z centralnej ewidencji i informacji o dział. gospod.
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e) aktualna deklaracja zgodności oraz certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające, że oferowane wyroby
są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) – wymóg dotyczy tylko wyrobu medycznego.
Certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klasy I z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy
IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

f) ulotki/charakterystyka zawierająca opis oferowanego wyrobu.
2. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub złożone oświadczenia lub
dokumenty będą niekompletne, zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Złożone
przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych
w pkt. 5 niniejszego rozdziału.

5. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści
oferty, z zastrzeżeniem, że poprawienie takiej omyłki będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na jej poprawienie.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu określonych
w zapytaniu ofertowym,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
c) jest nieważna na podstawie innych przepisów prawa,
d) nie zostanie złożona w formie i w sposób określony w zapytaniu ofertowym,
e) wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej
na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;
f) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

6.1. O fakcie odrzucenia oferty zamawiający informuje niezwłocznie wykonawcę podając uzasadnienie.

III. Określenie przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa podnośnika kąpielowego dla pacjentów leżących z wagą
- 1 szt., dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu.
1.2. Dostarczony przedmiot umowy musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania wprowadzenia do obrotu
i do używania (w szczególności w zakresie bezpieczeństwa), być fabrycznie nowy (w tym niepowystawowy
i nieregenerowany), kompletny, sprawny i gotowy do używania w działalności leczniczej, a używanie przedmiotu umowy
przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem nie będzie stanowić naruszenia praw Wykonawcy, producenta lub
innych osób, w szczególności patentów ani innych praw z zakresu własności przemysłowej lub praw autorskich i nie będzie
wymagać uzyskania żadnych dodatkowych zgód lub licencji.

2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji,
serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić
i załączyć do oferty.
3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać jego
montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.
4. Termin dostawy (realizacji): Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia
w terminie wg zaproponowanych w ofercie warunków w tym zakresie, przy uwzględnieniu progu (terminu)
maksymalnego określonego we wzorze formularza ofertowego - Zał. Nr 1 do zapytania. Termin dostawy
przedmiotu zamówienia należy określić w formularzu ofertowym - Zał. Nr 1 do zapytania, podając liczbę dni
od dnia podpisania umowy.
5. Okres gwarancji na oferowany sprzęt: wg zaproponowanych warunków w „formularzu ofertowym“
- Zał. Nr 1 do zapytania, ale nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy.
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6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Warunki płatności za realizowane dostawy: przelew w terminie 30 dni od przedłożenia prawidłowo
wystawionej faktury po dostawie i instalacji przedmiotu umowy.
9. Określenie ceny oferty.
9.1. Zamawiający wymaga podania cen jedn. netto sprzętu, stawkę podatku VAT, wartość netto pozycji ogółem, wartość
brutto zamówienia ogółem. Wykonawca musi sporządzić specyfikację cenową w PLN wg Zał. Nr 2 do niniejszego
zapytania.
9.2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować
koszty transportu do Zamawiającego.
9.3. Cena oferty łączna oraz poszczególne ceny (wartości) składające się na cenę łączną muszą być wyrażone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku w PLN - cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.
Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do zapytania),
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.

IV. Zasady wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Oceniane kryteria i ich znaczenie:
Wszystkie ważne oferty złożone w niniejszym postępowaniu oceniane będą wg nast. kryteriów:
L.p KRYTERIUM

1.
2.
3.

RANGA/ZNACZENIE

Cena

90 %
7%
3%
100%

Okres gwarancji
Termin dostawy

OGÓŁEM

2. Sposób oceny poszczególnych kryteriów określa Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu
o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną,
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

V. Wskazanie miejsca i terminu składania oraz otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 25.08.2021 r., godz. 15 00 w:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki,
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń - sekretariat
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie
podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.08.2021 r., godz. 15

15

w gabinecie Dyrektora. Otwarcie
ofert jest jawne. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, a także informacje dotyczące ceny ofert.
VI. Termin związania warunkami oferty.
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 45 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
2. W toku postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się z wnioskiem do Wykonawców o zgodę
na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni.
3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużyć termin związania ofertą.
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VII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5
- wzór przyszłej umowy.

VIII. Inne postanowienia.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający może
zmodyfikować treść zapytania ofertowego. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego
Wykonawcę, któremu przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści je na stronie internetowej. W przypadku,
gdy zmiana treści zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert, aby dać Wykonawcom dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku
wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „zapytania ofertowego”,
jednak nie później niż 2 dnia po otrzymaniu od Zamawiającego lub po zamieszczeniu zapytania ofertowego
na stronie internetowej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w 2 dniu przed upływem
terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści „zapytania ofertowego”. Zamawiający prześle treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano „zapytanie ofertowe” lub zamieści je na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie
ofertowe było zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego tj.:
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres: zpo@zpotorun.pl
4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest mgr Grażyna Śmiarowska, tel. (56) 65-74-290.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadamia wykonawców drogą
elektroniczną, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty podając jej nazwę, adres siedziby oraz
uzasadnienie wyboru. Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli
zapytanie ofertowe było zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia.

7. Zamawiający unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie zamawiającego,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wybór oferty i zawarcie umowy.

7.1. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie i równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
podając uzasadnienie.

Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było
zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Umowę w formie pisemnej w sprawie udzielenia zamówienia zawiera się nie wcześniej niż po 2 dniach
od zatwierdzenia protokołu postępowania i wysłania zawiadomienia o wyborze oferty do wszystkich, którzy
złożyli oferty, chyba że w danym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.
9. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa
w ustawie Prawo zamówień publicznych.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy instrukcji (regulaminu)
wewnętrznego Zamawiającego dotyczącej trybu „zapytania ofertowego”, a w przypadku braku regulacji decyzje indywidualne kierownika Zamawiającego.

IX. Wykaz załączników stanowiących integralną część zapytania ofertowego:
1. Wzór „formularza ofertowego”- Załącznik Nr 1.
2) Wzór specyfikacji cenowej przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2.
3) Określenie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Załączniki Nr 3.
4) Sposób oceny kryteriów oceny ofert - Załącznik Nr 4.
5) Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 5.

ZATWIERDZAM
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Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/14/2021
.........................................
pieczątka firmowa oferenta)

Formularz ofertowy
I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa: ..........................................................................................................................
2. Adres:......................................................................................................................................
NIP: ………….….. REGON: ……..…….. PESEL (dotyczy osoby fizycznej): ……………..…....
Nr tel. …………….…….
fax: ………………….
email: ………………………………..…….
II. Przedmiot zamówienia:

Oferta dotyczy postępowania w trybie procedury wewnętrznej „zapytania ofertowego”
prowadzonego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu na dostawę podnośnika
kąpielowego dla pacjentów leżących z wagą – 1 szt.
III. Cena za dostawę podnośnika kąpielowego dla pacjentów leżących z wagą – 1 szt.,
zgodnie z wyliczeniem wynikającym ze specyfikacji cenowej - Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego.
a) cena netto ogółem: .........................
słownie:...................................................................................................
wartość VAT: ......................... słownie: ...................................................................................................
cena brutto ogółem: ......................... słownie: .........................................................................................
b) okres gwarancji:

………………………………………………..…………..………………………….
(określić: nie krócej niż 24 miesiące** od dnia odbioru i instalacji)

c) termin dostawy:

……………………………………………………………………….……………….
(określić: nie dłużej niż 40 dni** od dnia podpisania umowy)

IV. Termin płatności za dostawy/usługi będące przedmiotem zamówienia: 30 dni licząc
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
V. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do zapytania ofertowego
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
VI. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 45 dni licząc od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
VII. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ / nie będzie⃰ prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj.
……………………………….……………………………, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:
……….…………………………
UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy
składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
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VIII. Inne informacje Wykonawcy:
w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części
zamówienia, które Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy, o ile
jest znany na etapie składania oferty):

……………………………............................…………………………………………….........…….

IX. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

X. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania określonymi w „zapytaniu
ofertowym” i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
UWAGI!
* niepotrzebne skreślić
** przez określenie „godziny„ „dni”,”dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni
(24 godziny/ 1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące
kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane (odpowiednio do konkretnych
wymagań wskazanych w treści niniejszego formularza ofertowego) pod rygorem odrzucenia oferty.
Termin dostaw należy więc określić w „dniach”, a okres gwarancji w „miesiącach”.
W przypadku wpisania w formularzu ofertowym warunków w zakresie „terminu dostawy” poprzez użycie wyrażenia „dni
robocze” , Zamawiający przyjmie, że chodzi tu o „dni” zgodnie ze sposobem oceny przyjętym w zapytaniu ofertowym.
1) zaoferowanie warunków w kryterium „okresu gwarancji” poniżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.
2) zaoferowanie warunków (terminu) w kryterium „terminu dostawy” powyżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia
oferty.

..........................

...............................................

(data)

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

6

Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego Nr ZPO:ZP/14/2021
Specyfikacja cenowa
przedmiot zamówienia: podnośnik kąpielowy dla pacjentów leżących z wagą – 1 szt.
Producent oferowanego sprzętu: ....................................................................
(podać)
Typ/model: ......................................................................................................
(podać)
Rok produkcji – nie wcześniej niż 2020

Lp.
1.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Podnośnik kąpielowy
dla pacjentów leżących z wagą – 1 szt.

Ilość

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto
pozycji

%
VAT

Wartość
VAT

Wartość brutto
pozycji

……

………….

1

Wartość netto i brutto ogółem:

…….

Słownie wartość ogółem brutto:

................................................................................................................................................

...................................
data

....................................................
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego Nr ZPO:ZP/14/2021

SPECYFIKACJA parametrów techniczno-użytkowych
Nazwa przedmiotu zamówienia:

podnośnik kąpielowy dla pacjentów leżących z wagą - 1 szt.

Typ/Model (podać): .................................................................
Producent (podać): ...................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2020): …………………………………

Lp

Przedmiot zamówienia
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu

I.

Podnośnik kąpielowy dla pacjentów leżących
z wagą

1
2

elektrycznie regulowana wysokość
udźwig min. 130 kg,

3

leże 3-częściowe.

4

skrajne części mają regulację pochylenia.

5

materacyki
miękkie
i
nienasiąkliwe,
zdejmowane, łatwe do mycia i dezynfekcji.
dwa pasy bezpieczeństwa, poduszka
cztery kółka zwrotne, dwa z hamulcami
zestaw zawiera dwa akumulatory i ładowarkę
wózek musi być kompatybilny z wannami

6
7
8
9

produkcji ArjoHuntleihg AB np.
2000/Rhapsody,
będącymi

II.
1.
2.

Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK

typ/model:

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

System

w
posiadaniu
TAK
Zamawiającego, przeznaczonymi do kąpieli
w pozycji półleżącej z regulacją wysokości.
Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu
Instrukcja obsługi w języku polskim
Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu
w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty.

TAK
TAK

Szkolenie nastąpi przy odbiorze przedmiotu umowy,
a jeśli zajdzie potrzeba to także w terminie 2 miesięcy od daty
odbioru po uzgodnieniu daty między stronami.

3.

4.

Zalecana przez producenta częstotliwość
wykonywanych przeglądów technicznych w okresie:
- trwania gwarancji,
- po gwarancji
W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy
oraz przeglądy techniczne przewidziane przez
producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na

TAK
podać
TAK

koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż
raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).

5.

Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu

6.

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem
naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki

Opisać i podać
proponowane
środki dezynf.

TAK
Podać

8

Parametr / warunek oferowany
(opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio
do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same identyczne)

7

Czas naprawy bez użycia części zamiennych
(nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu
zgłoszenia usterki
8 Czas naprawy z użyciem części zamiennych
(nie dłuższy niż 14 dni roboczych ) liczony od momentu
zgłoszenia usterki
9 Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający
14 dni roboczych
10 Czas naprawy gwarancyjnej (nie dłuższy niż 14 dni
roboczych), po przekroczeniu którego przedłuża się
gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu
11 Punkty serwisowe Wykonawcy na terenie Polski
upoważnione do wykonywania napraw gwarancyjnych

TAK
Podać
TAK
Podać
TAK
TAK
Podać
TAK
(podać: nazwę,
adres i telefon
punktów
serwisowych)

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletny i będzie gotowy do
użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..
data

…………………………………..
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 4
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/14/2021

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, sposób oceny
Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg nast. kryteriów:
Kryterium
Cena
Okres gwarancji
Termin dostawy

Ranga
90 %
7%
3%

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“
Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

PKT = ---------------------------------------------------- x 100 x 90%
Cena oferty badanej nieodrzuconej

2. Przeliczenie w kryterium okresu gwarancji
Okres gwarancji nieodrzuconej oferty badanej

PKT = -------------------------------------------------------------

x 100 x 7%

Najdłuższy okres gwarancji spośród nieodrzuconych ofert

3. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy
Najkrótszy zaproponowany termin dostawy
spośród nieodrzuconych ofert

PKT =

--------------------------------------------------- x 100 x 3%
Termin dostawy nieodrzuconej oferty badanej

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.
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Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/14/2021
Wzór przyszłej umowy z istotnymi postanowieniami

UMOWA Nr ZPO:ZP/14/2021
podpisana w dniu ………..r. w Toruniu

pomiędzy:
..................................................................
..................................................................
reprezentowaną przez:
...................................................................
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą
a
Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
im. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 TORUŃ
wpisanym do KRS pod Nr 0000009548 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział
Gospodarczy, REGON: 871219178, NIP: 879-21-78-018, BDO: 000101913,

reprezentowanym przez:
Dyrektora - mgr Grażynę Śmiarowską
zwanym w dalszej treści Zamawiającym
o następującej treści:
§1
1. W wyniku przeprowadzonej procedury wewnętrznej w trybie „zapytania ofertowego”,
Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę podnośnika
kąpielowego dla pacjentów leżących z wagą, zwanego w dalszej treści przedmiotem umowy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
- specyfikacja cenowa – Załącznik Nr 1.
- specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr 2.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości
i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……….2021 r.
4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania
wprowadzenia do obrotu i do używania (w szczególności w zakresie bezpieczeństwa), jest fabrycznie
nowy (w tym niepowystawowy i nieregenerowany), kompletny, sprawny i gotowy do używania w
działalności leczniczej, a używanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego zgodnie z jego
przeznaczeniem nie będzie stanowić naruszenia praw Wykonawcy, producenta lub innych osób,
w szczególności patentów ani innych praw z zakresu własności przemysłowej lub praw autorskich i
nie będzie wymagać uzyskania żadnych dodatkowych zgód lub licencji.
5. Wykonawca oświadcza, że jako profesjonalista, wykona niniejszą umowę w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zasadami bhp, i z najwyższą starannością.

§2
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie …. dni
od podpisania umowy, na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku
polskim do siedziby Zamawiającego w Toruniu.
2. Przez datę dostawy rozumie się datę, w której Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym
transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona jego montażu i instalacji
oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.
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3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 dokonać montażu
i instalacji przedmiotu umowy oraz przeszkolić personel Zamawiającego z zakresu obsługi przedmiotu
umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy
zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego
transportu i powstałych strat.
5. W razie przekraczającej 14 dni zwłoki Wykonawcy w dostawie, zamontowaniu lub zainstalowaniu
przedmiotu umowy lub jego części, bądź w przeszkoleniu pracowników Zamawiającego, a także
w razie dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości
lub w części obejmującej przedmiot umowy niedostarczony w terminie lub przedmiot umowy
wadliwy. Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem
odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy 7-dniowy termin.
6. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.

§3
1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy ….. miesięcznej gwarancji. Termin
gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru i montażu (instalacji) przedmiotu
umowy u Zamawiającego przez Strony umowy.
2. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu na zgłoszenie o zaistniałej awarii z podjęciem naprawy,
nie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy), licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii. Informacje
o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu: ………… lub
pocztą elektroniczną na adres e-mail: ……………. W ww. terminie Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić
Zamawiającego, czy naprawa nastąpi z użyciem czy bez użycia części zamiennych; brak zawiadomienia w ww. terminie
będzie oznaczać, że naprawa nastąpi bez użycia części zamiennych.

3. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji czas skutecznej naprawy przedmiotu umowy bez użycia
części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 3 dni robocze (tj. dni od poniedziałku
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
4. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji czas skutecznej naprawy przedmiotu umowy
z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 14 dni roboczych (tj. dni od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
5. W przypadku naprawy przedmiotu umowy trwającej powyżej 14 dni roboczych okres gwarancji
ulega przedłużeniu o czas naprawy.
6. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonywanie wszystkich napraw gwarancyjnych oraz
przeglądów technicznych gwarancyjnych przewidzianych przez producenta - przeglądy nie rzadziej
niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji.
7. Gwarancja obejmuje w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są
objęte:
a) uszkodzenia i wady dostarczanego przedmiotu umowy wynikłe na skutek:
-eksploatacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego
do instrukcji obsługi przedmiotu umowy, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
-samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione
osoby);
b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);
c) materiały eksploatacyjne.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego.
9. Jeżeli dostarczona karta gwarancyjna będzie zawierać jakiekolwiek warunki gwarancji, będą one
obowiązywać wyłącznie w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową. W razie sprzeczności
pomiędzy warunkami gwarancji w karcie gwarancyjnej a postanowieniami niniejszej umowy,
w szczególności postanowieniami § 3 umowy, obowiązują postanowienia niniejszej umowy.
10. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, wynosi ilość miesięcy wskazaną
w ust. 1 liczoną od daty podpisania protokołu odbioru i montażu (instalacji) przedmiotu umowy
u Zamawiającego przez Strony umowy.
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§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,
b) 0,6% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dni.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu
umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej.
3. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a) i b)
oraz w ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
umowy.
4. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% wartości
przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 5 ust.1.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto
przedmiotu umowy wobec której nastąpiło odstąpienie.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wartości brutto
przedmiotu umowy wobec której nastąpiło odstąpienie.
7. Każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.

§5
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: ………..zł netto + …. % VAT = …….......…zł brutto.
Słownie: ………………………………………………………………………………. zł brutto.
2. Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni, licząc od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Podstawą do
wystawienia faktury będzie protokół odbioru i montażu (instalacji) ze szkoleniem personelu podpisany przez strony umowy.

3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy
podany na fakturze.
4. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie
należności od wartości niezapłaconej faktury.
5. Wykonawca nie może przenieść ani obciążyć wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy
na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych
istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę
bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§6
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

§7
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie wystąpienia następujących okoliczności,
z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany oferowanego typu/modelu przedmiotu umowy (wyrobu) na sprzęt (wyrób) o parametrach
techniczno-użytkowych nie gorszych niż określony w ofercie, w cenie nie wyższej niż określona
w ofercie, w przypadku:
- wycofania z rynku przedmiotu umowy zaoferowanego w ofercie,
- wstrzymania produkcji przedmiotu umowy zaoferowanego w ofercie,
- innych istotnych okoliczności uniemożliwiających dostarczenie przedmiotu umowy zaoferowanego w ofercie.

b) zmiany stawki podatku VAT na sprzęt (wyroby) objęte przedmiotem umowy, które weszły w życie
po terminie składania ofert – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
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2. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić
podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane
przez Stronę składającą wniosek.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w formie
aneksu pod rygorem nieważności.
4. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć
w szczególności:
1)
nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek
pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2)
decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3)
poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych
przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374).
4)
wstrzymania
dostaw
produktów,
komponentów
produktu
lub
materiałów,
trudności
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5)
innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
6)
okoliczności, o których mowa w pkt 1)-5), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

6. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie tej umowy.
7. Strony umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6,
terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazują drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem,
odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy
otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
8. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa
w ust. 5, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy,
w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw,
3) zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 20% wartości pierwotnej umowy.

9. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 5,
mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, zamawiający, w uzgodnieniu
z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4.
§8
W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia
sporu.
§9
W przypadku braku załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, spór
rozstrzygnie
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 11
Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie
uważa się za doręczone.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiającego, a 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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