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Warszawa, 13.07.202L r

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przy's6.6ni Lekarskiej ,,SpecLek" Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
z siedzibq w 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Ghru6ciela ,,Montera" 103

-

zaprasza do skladania ofed w postepowaniu prrcwadzonym w trybie pozaustawowym
zam6wienie o warto6ci ponizej kwoty 130 000 zl netto, do ktorego nie znajdujq zastosowania
przepisy z:- dnia 1 1 wrze6nia 2019 r" Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22019 r. poz. 2019
ze zm.) nia mocy art.. 2 ust. 1 pkt 1 ) tejze ustawy.

l.

Przr:clmiotzam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest:
- dostawa artykul6w dezynfekcyjnych do W,ojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarsl<iej ,,SpqcLek" SPZOZ w Warszawie
CPV: 336!t1600-8

ll Osoby do kontaktu:
1. Wszerlkich informacji dotyczqcych przedmiotu zamirwienia udziela: Lidia Rokicka
tel.22 67:3 52 35

lll. lnfornracje o sposobie porozumiewania siq Zamawiajqcego z Wykonawcami
Oswiadr:z:enia, Wnioski, zawiadomienia orazwszelkie informaqe Zamawiajqcy i Wykonawcy
pzekazujq za
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ctwe m

p
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atfo rmy za ku powej.

lV Miejsce i termin skladaniil ofert:
1. OfertrT nale?y zlo2y6, za po6;rednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://p

lartfo rm aza ku powa. p l/p

n/spzozaon

2. Ofertie powinna zostac sporzqdzona wedlug lformuliaza oferty, kt6ry stanowi Zalqcznik nr 1
do zapytania ofertowego i przeslana w postac;i ,,skan6w" za poSrednictwem Platformy
zakupoweij, dostgpnej na stronie internetowej Wu/w.spzozaon.pl , zakladka: Platforma zakupowa
do dniir ",2'1.07.2021 r. godz.9:00
4. ZloZa,ne oferly mogq zostad wycofane lub znrienionre przed ostatecznym up{ywem terminu
sktadania ofert.
5. Wnioselk o wycofanie lub zrniang oferty powirrien zclsta6 zloZony drogq elektronicznq
za pc,Srednictwem Platformy zakupowej.
6. Ofert'y ,zlo2one po terminie nrie bqdq podlegaly ocenie i zostanq odrzucone.
7. Konsekwencje zlolenia oferty niezgodne zww. opirsem ponosi Wykonawca.

V.

Opris kryteriow, kt6rymi Zamawiajqcy 'bgdziet sig kierowal przy wyborze
n aj k o rz:ytstn i ej s zej ofe rty :
Zamawiajqcy podczas oceny rtfert kierowa6 sig bgdzie kryterium:
1
Cena 1O0 % - oferla z najniZszq cenq otrzyma maksymalnq ilo6c punkt6w.
Po zo stale ofe rty otzy majq p u n kty wyn i kaj qc e ;z przelicze fi a rytm etycznyc h .
Oft:rta z najwigkszq iloriciq punkt6w zostanie wybrana, zgodnie z kryterium
c;ena 100%.
VV postepowaniu ocena ofert dokonana bgdzie wylqcznie w oparciu
o poprawn e zlo2enie olferty poprzez platlbrmg :zakupowq.
Zl.astrzegamy, 2e postgpowanie moze zakonczt/C sig brakiem wyboru oferty,
vv ;c rzypad k u p rze kro cz.enia szacowa n ych 5 rod kow.
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Vl.

Wlth:az wymaganych dctkumentow oraz sposob

przygotowania ofefty:

1 . Fonnularz ofertowy - wzor stanowi zalqcznik nr '1.
2. Forrnularz asortymentowo-cenowy w formie ,,scar7Lt", poprosze rownieZ o wersjq Excel
zgodnie ze wzorem zalqcznika nr 2.
3. OSvtriitdczenie nt. dopuszczenia wyrob6ur medycznych produkt6w leczniczych,
weoilug zalqcznika nr 3 do specyfikacjizgodnie z:
- ustaurq o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186)
dla w,yrobow medycznych ;
- ustavtq z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. Prawo Farr,naceutyczne (t.j. Dz" U. z 2021 r., poz.
974) dlia produktow leczniczych.
- ustawy z dnia 4 pa2dziernik:a 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
2227) dla kosmetykow - je>Zeli takie wystqplq.
4. Odpis z wla*ciwego rejestru lub z centralnel'ewidencji i inforrnacji o dzialalnoSci
gospo<larczej, je2eli odrqbne pzepisy wymagajq wpiisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wc;ze'Silej ni2 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofeft. W przypadku, gdy ofertq
sklada k,ilka podmiotow dzialaiqcych wsp6lnie, dotyczy kaZdego z nich.
5. W prz.ypadku, gdy Wykonawca dziala pzez pelnomocnika, do oferty winien byc dolqczony
dokument stwierdzajqcy upotua2nienie pelnomocniket do reprezentowania Wykonawcy
(pelnomocnictwo).
6. Ofefta, iwszystkie jej zalqc'zniki powinny byci czytelne, pod rygorem jej odrzucenia zloZona
na piSrnie, sporzqdzona w jqzyku polskim. Do wszystkich dokumentow i oSwiadczen
sporzqdizonych w jqzyku obc,ym muszE byd dolqczone ich tlumaczenia na jezyk polski,
po Sw i a dczo n e p rzez Wy ko n ewcq.
7. Wykonawca moZe zlo2yd wylqcznie jednq ofertq.
8. Wszy:;tkie dokumenty nale?y pzeslac w postaci ,,skan6w" za poSrednictwem Platformy

i

Zakup<>urej.

Vll.

Optis;

sposobu obliczenia ceny, rozliczenia

i platnoici:

1. Cen,a oferty musi obejmow,ac wszelkie kosztly zwiqzane z realizacjq przedmiotu zamowienia.
2. Cen,a oferty musi byC wyraZona w zlotych p<tlskich.
3. PlatnctSc nastqpi w formie ,przelewu w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo
wystavvictnej faktury VAT do siedziby Zamawia.iqcego.

Vlll. Uniewa2nienie zapytania ofertowego:
1. Zamatuiajqcy zastzega sobie prawo do unietwa2niienia
1.1. niet z:ostala zloZona 2adna oferta,

zapytania ofertowego, jeSli:

1.2. cena najkorzystniejszej ofefty przewyZsza kwotq,, ktorq Zamawiajqcy mo2e przeznaczyc
na :;finansowanie zamowienia,
2, Zamawiaiqcy zastzega sobie prawo do unietwa2niienia zapytania oferlowego, na kaZdym
jego etapie bez podania przyczyny.

lX

Och,r<>na

danych osobowych:

Obowiqzek informacyjny do postqpowah o udzielenier zamowienia zgodnie z Rozporzqdzeniem
Parlam'entu Europejskiego i f?ady 2016 / 679 z dnia 127 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osot
fizyczn.yc:h w zwiqzku z pzetwarzaniem danyc,h osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46tWE zw. dalej RODO.
1. Administratorem Pani/Panra danych osobow,ych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia
Lekarsket ,,SpecLek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnejw Warszawie, al. gen. A.
ChruSciela ,,Montera" 103, 00-910 Warszawa, przychodnia@spzozaon.pl, tel. 22 673 52 35
2. Konl'alkt do lnspektora Danych Osobowych: Roch tsienkiewicz, tel. 22 673 52 35
3. Dane osobowe sq przetwazane w celu wyboru of<>tty i realizacji zapytania ofeftowego,
zawarcia umowy ijej rozliczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b,Qde podmioty upowa2nione na podstawie prawa
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oraz podmioty pzetwarzajEcc> na podstawie zawaftyc:h umow powierzenia pzetwazania
danych w zakresie wsparcia ctrganizacyjnego.

5. Pani/P'ana dane osobowe bqdq przechowywane pzez okres archiwizacji wymaganej
przepisami prawa: ustawy z l4lipca 1983 r. o narodatwym zasobie archiwalnym iarchiwach
6. Posiizala Pani/Pan prawo do Zqdania od adm'inistratora dostqpu do danych osobowych, prawc
do ich siprostowania, usuniqciia po terminach archiwizacyjnych wyraZonych w odrqbnych
p ze pi s,ac:h I u b og ra n i cze n i a pt rzetw az an i a.
7. Ma F'a,ni/Pan prawo wniesienia skargi do org'anu nizdzorczego - Prezesa Urzqdu ds. Ochrony
Danych' Osobowych.
8. Podan,ie danych osobowych jest obligatoryjne w otrrarciu o pzepisy prawa oraz w zakresie
koniecznym do zawarcia umowy. W pozostalynt zakresieT'esf dobrowolne. Konsekwencjq nie
podaniet <lanych jest niemo2liwoSc zawarcia umowy.
Og raniaztenra sfosowania RODO :
1. W pr,zy'padku gdy wykonanie obowiqzkow, o ktoryc'h mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzqdzenia
2016/6',79, wymagaloby niewsp6lmiernie duZeg'o wysilku, zamawiajqcy mo2e Zqdac od osoby,
ktorel dane dotyczq, wskazania dodatkowych informacji majqcych na celu sprecyzowanie
Zqdanie;w szczegolnoSci podania nazwy lub daty postqpowania o udzielenie zamowienia
publiczne'go lu b konku rsu.
2. Skonzy'stanie pzez osobq, ktorej dane dotyc,zq, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o kt6rym movva w aft. 16 rozporzqdzenia 2016/679, nie moZe
skutkorarcc zmianq wyniku postqpowania o udztielenie zam6wienia publicznego lub konkursu ani
zmianq p'ostanowien umowy w zakresie niezgodnym ,z ustawq.
3. Wystqtrtienie z Zqdaniem, o kt6rym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzqdzenia 2A16/679, nie
ogranic,zet przetwarzania dany,sh osobowych dct czasu zakonczenia postqpowania o udzielenie
zamowiienia publicznego lub konkursu.
4. Skon-ystanie pzez osobq, kt6rej dane dotyc,zq, z uiprawnienia do sprostowania lub
uzupelnie,nia, o ktorym mowa w art. 16 rozporzitrdzenia 2016/679, nie moZe naruszad
i n te g ra I n ct S c i p roto kol u o raz j eg o z al qcz n i kow.
XIV lnne informacje:
1. Zametaiajqcy zastrzega sobie prawo do skontaktowania siq z Wykonawcami, w celu
uz u peln' i e' n i a I u b do p recyzow an i a ofe rly.
2. Zametwiajqcy zastrzega sohie mo2liwo36 wyboru kolejnej wSrod najkorzystniejszych ofeft,
ie2eliW'ylkonawca, kt6rego ofefta zostala wybrena jak:o najkorzystniejsza, uchyla siq od
zawarcia umowy w przedmiocie realizacji niniejszego zamowienia.
3. Zametwiajqcy zastrzega sobie mo2liwoSc dok:onania poprawy omylek pisarskich
i rachunkowych w zlo2onej pn ez WykonawcA ctfercie.

XV Kontakt
W przypradku pytafi merytorycznych prosze o kontakt za poSrednictwem przycisku,,Wy6lij
wiadomo$6" na platformie zakupowej lub pod nr tel. 22 673 52 35 (pon.-pt, godz. 7 .30-15.00),
W pzypradku pytan prosimy o skorzystanie z pomocy Gentrum Wsparcia Klienta, kt6re udziele
wszelkich informacji zwiqzanych z procesem skladania ofert, rejestracji czy innych aspekt6w
technicz:nych platformy, dostgpne codziennie od poniedzialku do piqtku w godz. od 8.00
do 17.00 ood nr te|.22101 02 02.

