
CENTRUM  ONKOLOGII  ZIEMI  LUBELSKIEJ

im.  św.  JANA z  DUKLl

ST.  JOHN  OF  DllKLA  CANCER  CENTER,  LUBLIN,  POLAND

zAPRoszEr\'IE Do zŁożENIA oFERTy

w postępowanju  o wartoścj  zamówienia mniejszej  niż  k\\'ot}ł  określone  w  art.  2  ust.  ]  pkt  ]  ustawy Prawo

zamówień  pub]iczn}rch.

„Narzędżia oraz zestawy do sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego".

(znak postępowania:  COZL/DZP/BL/34]3/Z-38/2021)

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy uż}'ciu  środków  komunikacji elektronicznej.  Składanie

ofert następuje za pośrednictwem strony  intemetowej : httDs//DlatformazakuDowa.Dl/

NAZWA 0RAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa oraz adres Zamawiającego :

Centrum  Onkologii  Ziemi  Lubelskjej  im.  śuł.  Jana z Dukli

ul. Dr K. Jaczewskiego 7. 20 -090 Lublin

Numer tel.:

81 /4541760

81 /4541761

8 1 /454 1 762

81 /4541763

Adres poczt}r elektronicznej :

zampub@cozl.eu

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://platformazakupo\\ła.pl/pn/cozl

11.          OPIS PRZEI)MIOTU ZAMÓWIENIA

1.             Przedmiotem  zamówienia  są.  Narzędzia  oraz  zestawy  do  sztucznego  dostępu  do  przewodu

pokarmowego

2.             Szczegółow}' opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr  l  (Kosztorys ofertowy) do

Zaproszenia.  Po zawarciu umowy ww. dokument stano\\Jić  będzie załącznik do umowy.

3.             Zamawiający  dopiiszcza  składanie  ofert  częściowych.  Wykonawcy  mogą  składać  oferty  na jedną

lub więcej  (wszystkie) części  zamó\\'ienia.

9'L.



111.         TERMIN WYKOT`TANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca  zobowiązany jest  realizować  przedmiot zamówienia  od  dao-zawarcia  umowy przez  12

miesięcy.

Wykonawca   zobowiązany   jest   realjzować   dostawy   cząstkowe   w   terminie   maksymalnym   3   dni

roboczych od daty zlożenia zamówienia przez Zamawiającego.

IV.         OPIS SPOSOBLT OBLICZANIA CENY

1.   Wykonawca  poda  w   Formularzu  Ofertowym  cenę  całkowitą  ofert}J  brutto  za  v`/ykonanie  przedmiotu

zamóu/jenia \+` oparcju o kosztor}s oferto\\.y  stanowiący za±ącznik nr  1  do Zaproszenia.

2.   Cena podana \`.  ofercie jest ceną  stałą (ryczaltową) \\  całym  okresie realizacji  przedmiotu zamówienia

i  nie podlega jakimkolwiek zmianom za v,yjątkiem urzędowej  zmiany sta\`'ki VAT.

3.   Cena  musi  być  wyrażona  w  złotych  polskich  (PLN),  z  dokładnością  nie  większą  niz  dwa  miejsca  po

pTzecinku.

4,   Wykonawca  musi  uv,'zględnić  w  cenie  oferty  wsze]kie  koszty  niezbędne  d]a  prawidłowego  i  pełnego

wykonania zamów ienia oraz wszelkie opłaty i podatki wy nikające z obowiąziijących przepisów.

5.   Rozliczenia międz}/  zamawiając.vm a w.vkonawcą będą prowadzone w PL1\'.

V.           OPIS SPOS0BU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.   Wykona\+.ca   składa   ofertę   prz}'    uźyciu   dokumentów   Zama\+riającego.   tzii.   kosztorysu   oł`ertowego

(załącznik nr  1 ) i formularza ofertowego (załącznik nr 2)

2.   Wykonawca do oferty  dołącza następujące dokumenDr:

-aktualn}'  odpis  z  \\iłaściwego  rejestru  ]ub  centra]nej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej,

jeżeli  odrębne przepisy  w}/magają wpisu do rejestru liib ewidencji

-  pełnomocnictwo  do u?'stępowania w  imieniu  v`i}rkona\`icy.  w  prz}'padku  gdy  dokumerity składające  się

na   ofertę   podpisuje   osoba   nieuprawniona   do   reprezentowania   W}łkonawcy   (zgodnie   z   odpisem   z

Krajowego  Rejestru Sądowego  lub z zaświadczeniem  o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej).

VI.         BADANIE OFERT

1.   W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiając}'  może  ządać  od  w}konav\/cÓw  wy'jaśnień  dot}.cząc.vch  treści

złozonych ofert.

2.   Zamawiający poprawi \+' ofercie:

a)     oczywiste omyłki pisarskie,

b)      ocz}vi/iste     omyłki     racliunko\\ie,     z    uwzględnieniem    konsekwencji     rachunkowych     dokonan}'ch
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poprawek.

VII.       OPIS   KRYTERIÓW,   KTÓRYMI   ZAMAWIAJĄCY   BĘDZIE   KIEROWAŁ   SIĘ   PRZY

wyBORZE  OFERTy, wRAZ  Z PODANIEM WAG  TycH  myTERIÓW 1  sPosOBLT  OCENy

OFERT

7ama\viający  dokona  ocen}'  oferi,   które  nie   zostały  odrzucone.   na  podstawie  następu]ących   kryteriów

oceny ofert:

Lp.1 Nazwa kryterium Znaczei]ie kryterium (w  punktach )

Cena 100%

V|II.      LTDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.             Zamawiając}'      udzieli      zamówienia     w}'konawcy.      którego     oferta     została     wybrana     jako

najkorzystniejsza.

2.             0  w}Jborze  najkorz}istniejszej   oferD  zamawiający  poinformuje  na  uJłasnej   stronie  internetowej

(h±!p±ŹŁplą±82±mązą!±!±pQ±±ą±2lźi2!i±±Qzl).

3.              Zamawiający    zastrzega    sobie    prawo    do    zamknjęcia    zap}Jtania    ofertowego    bez    u/}Jbrania

którejkolwi.ek  z  oferi  oraz  uniewaznienia  zapytania  ofertowego.   Niniejsze  zap}rtanie   ofertowe  nie  jest

zamówieniem i  otrz}manie ofert}J nie powoduje powstania zadnych zobowiązań wobec  stron.  Dokumentem

\+'iąząc.vm stron}J jest podpisana przez obie strow iiinowa.

IX.         PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.

1.              Projektowane    postanowienia    umow}J'     w     spra\\'ie     zamówienia    publjcznego.     które    zostaną

\\/prouJadzone do treścj  umowy,  określone zostały ponizej .

-temrin  realizac]i:  opisan}Jjest w  dziale  111  TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWTENTA.

-   warunki    zapłaty    w}'nagrodzenia:    zapłata   za   na[ezność    w}`nikającą   z   realizacji    niniejszej    umowy

uregulowana    zostanie    w    terminie    60    dni    od    daty    otrz}'mania   przez    Zamawiającego    prawidłowo

wystawionej   faktury   VAT  po   wykonaniu  przedmiotu   umow.+'.   Podsta\+'ą  do   w.\stawienia   faktury  jest

bezusterkoweodebranieprzedmiotuumowy,wfomiedokumentuzaakceptov.łanegoprzezZamawiającego

(dokiiment   W'Z,    protokół   wydania.   protokół   zdawczo   -   odbiorczy.    dokument   serwiso\\Jy   li[b    inny

dokument).

-okres  gwarancji  O.eżeli  dotycz}/).

-możliwość zmiany umowy w prz).'padku zmian.v sta\\'ki podatku VAT.

-   mozli\\rość   zmjan}'   terminów   wykonania.   w   przypadkii   niezrealizowania   pełnej   wartości   umowy   w

okresie jej  obov`łiąz}'wania,  moze  ona  zostać  przedłużona  do  czasu  wartościowiego  wyczerpania  \+.ielkości



zamówienia na podstawie  pisemnego aneksu,  nie  dłiizej jednak niż o okres  . . .  miesięcy  (dot}Jczy zamówień

sukcesywnych).

- wysokość  kar umo\mych

a) za zwłokę w dostawie danej  partii  (części) tov\ia". łubia*ekę~1izacji przcdHłieftł_w

\+'ysokości  2  %  uynagTodzenia  brutto  naleznego  W}'konawc.\   za  dostawę  danej  partjj  (części)  towaru  za

każdv  clzjeń.

b)  za zwłokę  w  dostawie.  wykonywanej  w  ramach  reklamacji.  łtłb-włekę±łzrilpi2edHłietu

tLT.c`,','}'  `,`,n,'1€ofl5:',',`ar}ej  `y`,  rcLr`acl`ł ,-ck;ałr,aąi w  uiysokości  2  %  wartości  uł`}łnagrodzenia brutto  Wykonawcy

należnego  za zareklamowaną partię  towaru  za  kazd}.  dzień  opóźnienia.  tj..  liczony  od  dnia  następnego,  w

którym miała nastąpić dosta\\ia.

c)   przypadkach   nienalez}'tego   wykonania   lub   nie\\}konania   umowy   przez   Wykonawcę,   innych   niz

określone  w   lit  a)  i  b)  W}kona\+`ca  zapłaci  Zamawiającemu  t}łtulem  kary  umownej   1   %  \+?'nagrodzenia

brutto.

d)  w  prz}'padku  odstąpjenia  od  umowy  z  powodu  nienalezytego  wykonania  ]ub  nieuiykonania  umowy

przez     W}ikonawcę,     Wykonawca    zapłaci    Zama\+'iającemu    t}tułem    kar}'    umownej     10%    wartości

wynagrodzenia brutto.  ch}/'ba że  Wykonawca  nie  ponosi  winy za nienalez}łte  w}Jkonanie lub  niewykonanie

umowy.

e)   łączna   wartość   kar   umown}Jch   dochodzon}łch   od   W}J'kona\\/c}'   nie   moze   pfzekroczyć   30%   \+.artości

w}.nagrodzenia brutto.

2.             Z  wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  iiznana  za  najkorzystniejszą,  zostanie  zav.Jarta  imouła,  na

wa"nkach, o których mowa w ust.  1.

X.           INFORMACJE    0    SPOSOBIE    POROZLTMIEWANIA    SIĘ    ZAMAWIAJĄCEGO    Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKL'MENTÓW

1.  Postępowanie  prowadzone jest  w jęz.yku  polskim  za  pośrednictwem  Platformy  Zakupowej  (dalej jako

„Platforma",  ..S}.stem")  pod  adresem:

COZ L/DZP/B L/3413/Z-3 8/2021.

latformazaku n/cozl  i pod  numerem  postępowania

2.   W  postępowaniu     o   udzielenie   zamówienia  komunikacja  międz.v   Zamauiiającym   a   W}'kona\\/cami

odbywa się przy uz.vciu  Platformy Zakupowej.

3.   Zamawiający   w   zakresie   pytań   technicznych   związanych   z  działaniem   systemu   prosi   o   kontakt  z

Centrum         Wsparcia        Klienta        wwui.platformazakupouJa.pl        pod        niimer        22101         02        02.

cwk@ 1atformazaku

4.   V\'Tymagania  techniczne   i  organizacyjne   opisane   został}ł   w   Regulaminie  w\".platformazakupowa.pl,

któryjest uzupełnieniem  niniejszej  lnstrukcji.

5.   Występuje  limit  objętości  plikó\+'  lub  spakowanych  folderów  w  zakresie  całej  oferty  lub  wnioskii  do

] GB  prz}/' maksymalnej  ilości  20  p]ików  lub  spakowanych  folderów



6.  Przy dużych plikach k[uczow3 jest łącze  lnternetouJe  i  dostępna przepustowość łącza oraz zaplanowanie

złozenia oferty z \+'} przedzeniem minimum 24h, aby zdąż}'ć w terminie złoźenia ofert}'.

7. W}'konawca rejestrując się lub logując (ui przypadku posiadania konta) na Platformie, akceptiije warimki

korz}łstania         z         Platfomy,         określone         w         Regulaminie         zamieszczonym         na         stronie:

.https://pLątfomazakumwa.p]/pn/cozlpodadresemtTttps://Dlatfomazakupowa.DL`stionv1-fegulami_n_omz

uznaje go za wiąząc}r.

XI.         TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcajest związan.v ofertą przez 30 dni od dnia upł}'wu termjnu składania ofert.

XII.       OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą  odpowiedzialną  za  komunikację  z  W}'konawcami  jest:  Bartłomiej  Lis,  email:  blis@,coz|Łp±  tel.  81

45417  62

Godziny pracy  :  poniedziałek -piątek  7;30-15:05.

XIII.       MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

1.       Ofertę nalezy złozyć  w termmie o9.04.202l  godz. 8:00. za pośrednictwem  platformy zakupowej

Zamawiającego.

2.      Otwarcie ofert nastąpi o9.04.2021 godz. 8:05. za pośrednictwem platfomy zakupowej.

Xrv.     OCHROI`TA DANycH oSOBowycH

Zgodnie  z  art.13   ust.1   i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rad}'  (UE)  2016/679  zdnia  27

kwietnia 2016  r.  w  sprav.'ie  ochron,v osób fiżycznych w  z\\'iązku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w

sprawie     swobodnego     przepłyviiu     takich     danych     oraz     uchylenia     dyrekt}i\+y     95/46/WE,     (ogólne

rozporządzenie o ochronie  danych)  (Dz.  Urz. UE L  119  z 04.05.2016,  str.  1 ).  dalej  „RODO-.,  infomuję,  że:

• adnii.nistratorem  Pani/Pana  dan}'ch  osobow}'ch jest  Centrum  Onkologii  Ziemi  Lubelskiej  im.  Ś\`ł'.  `Tana  z

Dukli.  ul.  Dr K.  Jaczewskiego  7,  20-090  Lublin,  tel./t`aks (81 )  74763  27,  email :  zampub@cozl.pl.

• inspektorem  ochron}'  dan}ich  osobowych  w  Centrum  Onkologii  Ziemi  Lubelskiej  im.  Św.  Jana  z  Dukli

jest Pani Aneta Czamata: ochronadan}/ch@cozl.pl.

• Pani/Pana dane  osobowe  przetwarzane  będą na podstawie  ai.t.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  celu  związanym  z

postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  COZL;'DZP,BL/3413/Z-38/2021.  prowadzon}'m  w

trybie zapytania ofertowego.

•,_,:*



• odbiorcami   Panj/Pana   dan}Jch   osobow)/ch   będą   osob}J   lub   podmiot}',   któr}m   udostępniona   zostanie

dokumentacja  postępowania  w  oparciu  o  art.   74  ustawy  z  dnia   I 1   września  2019  r.  -Prauo  zamówień

publicznych (Dz.  U.  z 2019 r.  poz.  2019).  dalej  Nustawa  Pzp".

• Pani/Pana  dane  osobowe  będą przecho\\'ywane.  zgodnie  z  art.  78  ustawy Pzp,  przez  okres  4  lat  od  dnia

zakończenia postępoui'ania o  udzielenie zamów-ienia.  ajezeli  czas trwania umov\/}J  przekracza 4  Iata`  okres

przechowywanja obejmuje cał.y czas trv,'ania umow}'.

obowiązek   podania   przez   Paniąflana   dan}ch    osobow/}łch    bezpośrednjo   Panimana   dotycząc}'ch   jest

v,'}mogiem  iistawowym  określon.ym  w  przepisach  iistawy  Pzp.  z"iązan}m  z  udziałem  w  postępowaniu  o

udzieleniezamówieniapiiblicznego:konsekwencjeniepodaniaokj.eślonychdanychwynikajązustau/yPzp:

•w    odniesieniii    do    Paniff'ana    danych    osobowych     decyzje    nie    będą    podejmowane    w    sposób

zautomatyzowany.  stosowanie do art.  22 RODO.

• posiada Pani/Pan:

na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobov.i}'ch Pani/Pana dotyczących;

na podstawie aft.16 RODO prawo do sprostowaiiia Pąnipana danych  osobowych;

napodstawieart.18RODOprawoządaniaodadministratoraograiijczeniaprzetwarzaniadanycli

osobouTch z zastrzezeniern  przypadków, o których mov`/a \\J art.  18  ust. 2 RODO;

•prawo  do  wniesienia  sltargj  do  Prezesa   Urzędu  Ochrony  Danych   Osobowych.   gd}`   uzna  Pani/Pan.   ze

przetv\/arzanie danych osobow.\ ch  Pani/Pana doDczących narusza przepisy RODO;

• nie  przysługuje  Pani/Panu:  w  związkii  z  art.17  ust.  3  Iit.  b,  d  lub  e  ROD0  prawo  do  usunięcia  dan}.ch

osobow}icti;  prawo do  przenoszenia dan}'ch  osobo\ł'}'ch,  o któr}iTi  mowa w aii.  20  RODO:

na podstawie art. 21  ROD0 prawo sprzeciwiL ułobec pr7.etwarzania dan}i'ch osobow} ch, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.  6 ust.  ]  lit.  c  RODO.

XV.       ZAŁĄCZNIKIDO ZAPROSZENIA:

-kosztorys ofertowy (załącznik nr  1 )

1 formularz ofeitow}' (załącznik nr 2)

"gririBqtb"tń,
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