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Warszawa, 12,07 .2021. r

Dyrektor Wojskowej Specjal istycznej Przychodn i Lekarskiej,,SpecLek" Samodziel ny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnei w Warszawie
z siedzibq w 00-9'10 Warszawa, Al. Gen. A. GhruSciela ,,Montera" 103
ze'presztd do skladania ofert w postepowaniu prowadzrcnym w trybie pozaustawowym zam6wir;nie o wartoSci ponize.i kwoty 130 000 zlnetto, do kt6rego nie znajdujq zastosowania
pzepisy'cl dnia 11 wrze6nia2019 r. Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U.22019 r. poz. 1843
ze zm.) na mocy art.2 ust. 1 pkt 1) tejZe ustawy'.

L

Przeidlmiotzam6wienia:

Przed m iotem zam6wienia jest:

-

dostawa artykul6w jednorazowych, pomocniczyt>h, opatrunkowych do Wojskowej
Specjal istycznej Przychod n i Leka rskiej,,Spec Lek" SPZQZ w Warszawie
CPV: 33140000-3
CPV:3314'1110-4

ll.

Opis przedmiotu zamriwienia
Pzedmiiotem zam6wienia jest dostawa artykul6w do prrzychodni w podziale na czg6ci:
Czg6c 1 -.artykuly jednorazowego uzytku
Czg6c 2 -.artykuly pomocnicze
Czgsc 3 -.Srodki opatrunkowe
ll Osob'y do kontaktu:
1. Wszelkich informacji dotyczqcych przedmiotu zam6,wienia udziela: Lidia Rokicka
tel.22 67:3 52 35
lll. Informacje o sposobie porozumiewania sig Zantawiajqcego z Wykonawcami
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informaile Zamawiajqcy i Wykonawcy
pzekazujq za po S red n ctwe m p atfo rmy za ku powej.
i
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lV Miejsrce i termin skladani:r ofert:
1. Ofertq naleZy zloZy6, za po6rednictwem platformy ziakupowej pod adresem:
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2. Ofertia powinna zosta6 spozqdzona wedlug tbrmulaza oferty, ktory stanowi Zalqcznik nr 1
do zapytania ofertowego i przeslana w postaoi ,,skan6w" za po6rednictwem Platformy
zakupowelj, dostqpnej na stronie internetowej www.spzoaon.pl , zakladka: Platforma zakupowa
do dniir i20.07.2021 r. godz. 12:00
4. Zloaone oferty mogq zostac wycofane lub zmienione przed ostatecznym uptywem terminu
skladania ofert.
5. Wnioserk o wycofanie lub zmianq oferty powinien zosta6 zlohony drogq elektronicznq
za poSrednictwem Platformy zakupowej.
6. Ofert'/;ilolone po terminie nie bqdq podlegaly ocenie izostarrq odrzucone.
7. Kons,el,lwencje zloZenia oferty niezgodne zvtw. opir;em ponosi Wykonawca.

V.

Opis kryteriow, ktoryrni Zamawiajqcy bgdzie sig kierowal przy wyborze
n aj ko rzystn i ej s zej ofe fty :
Zamawiajqcy podczas oceny oferl kierowa6 siq bqdzie kryterium:
1.
C)ena 100 % - oferta z najni2szq cenq olrzyma maksymalnq ilo6c punkt6w.
Pozostale oferty otrzynrajq punkty wynikajqce zt przeliczeh arylmetycznych.
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3.
4.

C)ferta z najwiqkszq ilo$ciq punkt6w zostanie wybrana, zgodnie z kryterium
c;ena 100o/o.

W postepowaniu ocena ofert dokonana bqdzie wylqcznie w oparciu
o poprawne zNozenie oferty poprzez platlbrmg:zakupowq"
1l-astrzegamy,2e postgpowanie moze zakonczyc siq brakiem wyboru oferty,
w przypadku przekrocz:enia szacowanych Srodk6w'

Vl. Wypav wymaganych dolkument6w oraz $posob przygotowania oferty:
1 . Formularz ofeftowy - wzor stanowi zalqcznik nr 1.

2. Forntularz asortymentowo-cenowy w formie scanL)t", poproszQ rownie7 o wersiq Exel zgodnie
ze w)zorem zalqcznika nr il,.
3. Odprrs ,z wlaSciwego rejestrr;t lub z centralnej ewidencii i inforntacii o dzialalnoSci
gospodarczej, jeaeli odrqbne przepisy wymagajq wpis;u do reiestru lub ewidencii, wystawiony
nie wcze:iniej ni2 6 miesiqcy trtrzed uplywem terminu :;kladania ofert. W ptzypadku, gdy ofertq
sklada tkilika podmiotow dziala,jqcych wspolnie, dotyczy kaZdego z nich.
4. W pr,zy,padku, gdy Wykonawca dziala pzez pelnomocnika, do oferty winien by6 dolqczony
dokume>nt stwierdzajqcy upowaZnienie pelnomocnika do reprezentowania Wykonawcy
(pelnontocnictwo).
5. Oferla i wszystkie jej zalqcztniki powinny by6 czytelne, pod rygorem iei odrzucenia zloZona
na pismiet, sporzqdzona w jgzyku polskim. Do wszystkich dokurnentow i oSwiadczeft
sporzqclzonych w jqzyku obcym muszq byc dolqczone ich tlumaczenia na igzyk polski,
po 5w i ad c:zo n e p ze z Wyko n awcq.
6. Wyk<tn'awca moZe ztoLyc wylqcznie jednq ofertq, w ktorej moZe zaoferowac iednq cenQ
na wybranq czqSc/ czgsci lub zloZyc iednq ofertq na wszystkie czqSci.
7. Wszystkie dokumenty nateZy przeslac w postaci sh:anow za ptoSrednictwem Platformy
Zakupo'wej.
Vlt. Op,is sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i platno6ci:
1. Centt <>ferty musi obejmowac wszelkie koszt.y zwiq,zane z realizaciq przedmiotu zamowienia.
2. Cenet <>ferly musi byc wyra2ona w zlotych palskich.
3. Platnoilc nastqpi w formie trtrzelewu w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo
wystaw'ionej faktury VAT do siedziby Zamawiaiqcego.

Vlll. Uniewa2nienie zapytania ofeftowego:
zastrzega sobie prawo do uniewaZnienia zapyt'ania ofeftowego, ieili:
1.1. nie' zostala zloZona Zadna oferta,
1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewy2sza kwotq, kt6rq Zamawiaiqcy mo2e przeznaczyc
na s'finansowanie zamowienia,
2. Zam,awiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewa2nienia zapyt'ania ofertowego, na kaZdym
jego etizpie bez podania przyczyny.
1. Zamawiajqcy

lX Ochrona danych osobowych:
Qfiswiqz,ek informacyjny do postqpowan o udzielenia zam6wienia zgodnie z Rozporzqdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016 / 679 z dnia 217 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoL
fizyczn'yc:h w zwiqzku z pzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego pzeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46tWE zw" dalei RODO.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska ,,SpecLek" Samodzielny Publiczny Zaklad OpiekiZdrc>wotnejw Warszawie, al. gen. A.
ChruSciela,,Montera" 103,00-910 Warszawa, przyphodnia@spzozaon.pl, tel. 22 673 52 35
2. Kontakt do lnspektora Danych Osobowych: Roch ilienkiewicz, tel. 22 673 52 35
3. Dane osobowe sq przetwarzane w celu wyboru ofe>fty i realizacji zapytania ofertowego,
zawarcia umowy ijej rozliczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c RODO.
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4. Odbiorcami Pani/Pana dan,ych osobowych bqdq pctdmioty upowaZnione na podstawie prawa
oraz podmioty pzetwarzajqce na podstawie zawariych umow powierzenia przetwarzania
danych w' zakresie wsparcia organizacyinego.
5. Pani/Pana dane osobowe ttqdq przechowywane pzez okres archiwizaciiwymaganei
przepisarni prawa: ustawy z 14 tipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
6. Posiada Pani/Pan prawo d<> 2qdania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawc
do ich stpt'ostowania, usuniqcia po terminach archiwizacyjnych wyraZonych w odrqbnych
p rz e p i sa ct h I u b og ra n i cz e n i a p rzetw a rz a n i a.
7. Ma F,a,ni/Pan prawo wniesienia skargi do organu nitdzorczego - Prezesa Uzqdu ds. Ochronl
Danych Osobowych.
8. Podan,ie danych osobowych jest obligatoryjne w oF,arciu o przepisy prawa oraz w zakresie
koniecznym do zawarcia umowy. W pozostalym zakresie jest d<tbrowolne. Konsekwenciq nie
podania <lanych jest niemoZlir,troSc zawarcia umowy.
O g ra n i cztenia sfoso wan i a RO D O :
1. W przy,padku gdy wykonanie obowiqzkow, o kt6rych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzqdzenia
2016/6",79t, wymagaloby niewspolmiernie du2ego wysilku, zamawiaiqcy moZe Zqdac od osoby,
ktorej diiane dotyczq, wskazania dodatkowych informacji majqcych na celu sprecyzowanie
Zqdaniet,w szczegotnoSci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu.
2. Skor:zy,stanie pzez osobq, ktorE dane dotyczq, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art, 16 rozporzqdzenia 2016/679, nie moZe
skutkowac zmianq wyniku postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego lub konkursu ani
zmianq postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq.
3. Wystiqpienie z Zqdaniem, o ktorym mowa w aft. 18 ust. 1 roztrtorzqdzenia 2016/679, nie
ogranicza pzetwarzania danych osobowych d<'t czasu zakonczenia postqpowania o udzielenie
zamow,ienia publicznego lub l,<onkursu
4. Skorzy,stanie pzez osobq, kt6rej dane dotyczq, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia, o kt6rym mowa w art. 16 rozporzqdzenia 2016/679, nie mo2e naruszad
i n te g ra n o S c i p roto kol u o raz i<> g o z alqcz n i kow.
"
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XIV lnne informacje:
1. Zam,awiajqcy

zastzega sobie prawo do skontaktowania siq z Wykonawcami, w celu

i n i a I u b d o precyzow a n i a ofe rty.
2. Zam,awiajqcy zastzega sobie moZliwoSd wyboru kolejnejwSrod naikorzystnieiszych ofeft,
jeZeti Wy'konawca, kt6rego oferta zostala wybrana jal/<o najkorzystniejsza, uchyla srq od
zawarcia umowy w przedmiocie realizacii ninieiszego zam6wienia.
3. Zam,awiajqcy zastzega sobie moZliwoS6 dokonaniia poprawy'omylek pisarskich
i rachunk:owych w zlo2onej pzez Wykonawcq ofercie.
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XV Kontakt
W przyoadku pytah merytorycznych proszg o kontakt za po6rednictwem przycisku ,,Wy6lij
wiadomo6i" na platformie zakupowej lub pod nr tel. i22 673 52 35 (pon.-pt, godz. 7.30-15.00).
W przyperdku pytan prosimy o skorzystanie z pomocy' Gentrum Wsparcia Klienta, kt6re udziele
wszelkich informacji zwiqzanych z procesem skladania ofert, rejestracji czy innych aspekt6w
technicznych platformy, dostqpne codziennie od poniedziatku do piqtku w godz. od 8.00
do 17.Cr0 pod nr te|.22101 02 02.
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