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  Wykonawcy  
 

 
ZAPYTANIE NR 2 

 

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych 

wraz z ich transportem dla pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu 

 
W związku ze złożonym zapytaniem od Wykonawcy – Zamawiający odpowiada na następujące pytania: 

 
PYTANIE NR 1 

Czy uznają Państwo ofertę podpisaną podpisem elektronicznym KIR SZAFIR w załączeniu skan certyfikatu 

podpisu. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż uzna każdy podpis elektroniczny spełniający wymagania określone 

w SWKO – tj.  

a) podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza 
certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Podpis 
zawarty jest w warstwie elektronicznej nowych dowodów osobistych, 

b) podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu 
pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający: dane identyfikujące osobę, 
ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa 
pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obejmujące: imię 
(imiona); nazwisko; numer PESEL; identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został 
złożony; czas jego złożenia. Podpis zaufany ma format XML, typ otoczony tzn. podpis zawarty jest w 
kontenerze dokumentu głównego XML. Należy też pamiętać, że w przypadku potrzeby zapewnienia 
integralności przesyłki składającej się z więcej niż jednego pliku można te pliki spakować do archiwum w 
jednym z legalnych formatów i dopiero to archiwum, jako pojedynczy plik, podpisać, 

c) kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który: jest przyporządkowany wyłącznie do 
osoby składającej ten podpis; jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej 
podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych 
służących do składania podpisu elektronicznego; jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki 
sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. 

  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w procesie składania i oceny oferty będzie brał pod 

uwagę tylko i wyłącznie załączone podpisane pliki.  

Pola znajdujące się które należy wypełnić Zamawiający zaznaczył na żółto – aby móc przejść etap 

złożenia oferty i załączenia niezbędnych plików. 

W cenie netto można wpisać każdą wartość – najlepiej wartość netto oferty. Jeżeli będzie to inna 

wartość nie będzie to błędem.  

W kryteriach i warunkach formalnych należy wpisać słowo „akceptuję”. 

Przedmiot zamówienia  

Lp Nazwa Opis i załączniki 
Ilość 

/ Jm 
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta 

1  -  1 szt.               w artość netto oferty 
 

   

https://epodrecznik.mc.gov.pl/mediawiki/index.php?title=Podpis_wewn%C4%99trzny_(otoczony)


 
 

-  (0)  

Kursy walut NBP , EUR: 4.5994 PLN  

Kryteria i warunki formalne 

Lp Nazwa 
Waga 

kryterium 

Opis i 

załączniki 

Twoja propozycja lub 

komentarz 

Dołącz 

Plik 

1 Cena 100% 
Wartość 

oferty  

0,00 PLN netto 

0,00 PLN brutto  
(0)  

2 Warunki płatności  - 

Przelew 30 

dni od 

dostarczenia 

prawidłowo 

wystawionej 

faktury. 

Proszę 

potwierdzić 

wpisując 

"Akceptuję"  

AKCEPTUJĘ
 

(0)  

3 Termin realizacji  - 

... dni od 

otrzymania 

zamówienia. 

Proszę 

potwierdzić 

wpisując 

"Akceptuję"  

AKCEPTUJĘ
 

(0)  

4 Dodatkowe koszty  - 

Wszelkie 

dodatkowe 

koszty, w 

tym koszty 

transportu, 

po stronie 

wykonawcy. 

Proszę 

potwierdzić 

wpisując 

"Akceptuję"  

AKCEPTUJĘ
 

 

 

 

 
 
         Z upoważnienia Dyrektora 

 
                            Agnieszka Śniadała 
                                                  Kierownik Działu 
                              Zamówień Publicznych   
                                    i Zaopatrzenia 
 
 

 
 
 

 
 

Otrzymują: 
1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec 

2) A/a 
 
 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Śniadała  e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
 

http://nbp.pl/kursy/kursya.html
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
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