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ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy:01,0Z12022

,,Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, 62-300

Września zapraszado złożęniaofeńy zgodnie zniniejszymzapytaniem ofęrtowym.

Zarnówięnie dotyczy realizacji zadania o wartości poniżej 130 000 zł nętto i jest udzielane

zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyj ności i zasadą przej rzystości.

Zamówięnie nię podlega przepisom ustawy z dnta 11 wrzęśnia}}I9 r. - Prawo załrtówień

publicznych (Dz. U. ,1OŻt r'. poz. II29 z póżn. zm.) z uwagi na fakt, iż jego wartośc jest

mniejsza od kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1.

Tytuł zamówienia: ,,Świadczenie usług serwisowych aparatu RTG DRX EVOLUTION
nr seryjny 4791 nr seryjne detektorów: DRX1C 122900135634A i CSI Detector

T2187131NC01"

1. Rodzai zamówienia: usługa.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych aparatu RTG DRX
Ey6LUTION nr seryjny 4791l:r^ seryjne detektorów: DRX1C Iż2900|35634A i CSI
Detector T2l87 I31NC01.

2) Usługa obejmuje:
a) Planowe przeg|ądy techniczne i konsęrwacyjne za|ecanę

zakresie bezpieczeństwa i sprawno ści technicznej aparatu.
ptzez producenta w

b) wykonania w trakcie obowiązywania umowy 4 sń. (czterech) przeglądów

techniczno - eksploatacyjnych wrazzwymianą PM Zestawu.

Konsultacj i telefonicznej w przypadku wystąpieni a awarii.
przystąpienia do usuwania awarii w miejscu instalacji utządzefi niezwłocznie po

ich zgiószeniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego następującego

po dniu, w którym zostało dokonane zgŁoszenie.

Nięlimitowanej liczby napraw urządzef' * robocizn a, dojazd.

Wymiarry uszkodzonych w wyniku awarii części zamiennych po akceptacji oferty.

Części zamienne nie wchodzą w ryczałt obejmujący usługę. Koszty
maieriałów, uzy§ch części do naprawy, będą stanowić odrębne zamówienie
na które Wykonawca wystawi oddzielną fakturę.

h) Na wykonanę czynności i użyte do wykonania usługi częŚci zamienne- 
Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 6 miesięcy liczony od dnia

dokonania napfawy.
3) Zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta do Świadczenia usług' 

serwisow}ch (Certyfikaty Szkoleń wydane przez Centrum Szkoleniowe
producenta Carestream Health Inc. dla aparatu RTG DRX EVOLUTION).

4) termin płatności nalezności za usługę wynosi 60 dni od dostarczenia faktury VAT do

siedziby ZarnawiĄ ącego .
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d)

e)
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5) Oznaczęnie wg Wspólnego SłownikaZamówień (Kod CPV) - 50420000-5.

3. Termin wvkonania zamówienia:

ż4 miesiące od daty zawałcia umowy.

4. Opis sposobu oblicza,nił cenv:

1) Cena oferty (wartość brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi
byó podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przeciŃu,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT *jeżeli występuje,

2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia (np. doj azdy).

3) Cena moze być tylko jedna.
4) JeżeIi zŁożona zostanię oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiEzku

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przeptsaff|i o podatku od towarów i usług w
zakręsie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Krvterium ryvboru ofprty:

1) Oferty zostanąocęnione ptzęzZamawiĄącego w oparciu o następujące kryterium:

Lp. KRYTERIUM wAGA

1. CENA BRUTTO 80,ń

) UPUST NA CZĘSCI
ZAMIENNE

20oń

RAZEM xxxxxxxxxxx 100,ń

2) Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena to warlość wytażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT
oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odrębnych przepisów sptzedaż podlega
obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

3) Punkty przyznawane za kry,terium będą liczone wg następującego wzoru:

a) Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt., inne proporcjonalnie mniej według
WZoru:

najniższa cena brutto
Ocena punktowa (C) : ------ --- x 80 %

cena brutto badanej oferly

b) W krl.terium upust na części zamienne:
Jeżeli Wykonawca zaoferuje upust na części zamienne w wysokość \0%
otrzyma - 20 pkt.

Jezeli Wykonawca zaof'eruje upust na części zamienne w wysokość 5%
otrzyma- 10 pkt.

Jezeli Wykonawca zaoferuje upust na części zamienne w wysokość 0%
otrzyma- 0 pkt,



6. sposób przygotowania oferty

Każdy Wykonawcamożę złożyó tylko jedną ofertę.

Oferta musi być podpisana ptzęz osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
QRYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie, pełnomocnictwa udzielonego osobie
podpisującej ofertę przez osobę prawnie upowaznioną do reprezentowania

Wykonawcy.
Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej,

podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.
Integralną część oferty stanowią Załączniki do Zapytania Ofertowego.

7. Mieisce, termin i sposób składania oferfy:

ofertę należy złożyc do dnia 22,09.2022r. do godz. 10:00 w formie ęlęktronicznej na

adres ezawiska@sipitalnvrze , wpizując w tytule ,,Oferta na Świadczenie
usług serwisorvych aparatu RTG DRX EVOLUTION nr seryjny 479l nr seryjne
detektorów: DRXIC 122900t35634A i CSI Detector T2187131NC01"
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2022r. o godz, 10:15.

Formularz ofeńowy -Załącznik nr l,

Aktualny odpis z właściwego rejestru |ub z centralnej ewidencji i informacji o

dziŃaltości go spo darc zej, w przyp adku :

a) podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego

nieposiadających osobowości prawnej wyciąg z Krajowego Rejestru
Sądowego,

b) osób fizycznych wykonujących działalnośó gospodarczą - zaświadczenie o wpisie
do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o DziałalnoŚci
Gospodarczej),

c) działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej oraz
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze
wspólników,

d) jeżeli w kaju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkartia ma osoba, której dokumęnt dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa vłyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacjt, lub oświadczenie osoby, której dokument

miał dotyczyó, złożonę przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze wzg\ędv na siędzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.

DokumenĘ, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej
nż 6 miesięcy przed upływem terminu skladania ofert.
Pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzorua za zgodnoŚÓ z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów

składanych wTaz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentó w złożony ch wr az z ofertą.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

1)

2)

1)

2)

3)



4) Autoryzacja producenta do świadczenia usług serwisowych (Cer§fikaty Szkoleń
wydane przez Centrum Szkoleniowe producenta Carestream Health Inc. dla
aparatu RTG DRX EVOLUTION - załączyó do oferty dokument potwierdzający
posiadanie autoryzacji).

9. ochrona danvch osobowvch

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 20161679 z 27 kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
zwirykuzptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE, zwanym dalej ,,RODO", poniżej
przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych ptzęz ,,Szpital
Powiatowyo'we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji:

1) Administrator danych
Administratorem Pani/Parra danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we
Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany ptzez Pręzesa Zarządu
z siedzibąprzy ul. Słowackiego ż, 62-300 Września, tel.: 61 43 70 590.

2) Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych plzez
Szpital możnakontaktowaó się z.vqlznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony
Danych - Panią lzabelą Dropek na adres email: i"drqpęk@szpitalwrzęsnia.ho]rre.pl
lub pod numęrem telęfonu: 531-949,132.

3) Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwatzanę przęz Szpital w celu związanym z
postępowanięm o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Przechowywanie danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnię z art, 78 i 79 ustawy Pzp,
oraz zgodnie z jednolitym rueczowym wykazem akt obowiązującym w ,,Szpitalu
Powiatowym we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

5) Informacja o obowiązku podania danych:
Obowiązek podania pTzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udzińęm w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznęgo;
konsekwencj e niepodania określonych danych wynikaj ą z ustawy P zp.

6) RealŁacja praw:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO plawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzężenięm przypadków, o których
mowa w art.. 18 ust. 2 RODO*o,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzfla Pani/Pan, żę przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
doty czący ch narusza przepi sy ROD O.

7) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub ę RODO prawo do usunięcia danych

osobowych,
b) prawo do przenoszeniadanych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,



c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwatzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest ar1. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) Odbiorcy danych:

a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.

74 ustawy z dnia 1 1 wrześni a 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z2019 r. poz.20119 z pożn. zm.).

a) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował

zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem
profilowaniao * *.

o skorzystanie zprawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmlaną postanowień umowy w zakresie

niezgodn,vm z ustawą Pzp, oraz nie moze naruszać integralności protokołu oraz jego

załącznikórł,.
o o pratł,o do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania W odniesieniu do

prr.Óho*ywania. r,v celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu

ochrony praw innej osoby fi,zycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne względy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
'o x * prońowanie, oŻnurru dowolną fbrmę zaatomatyzowanego przetwarzania danYch

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych

czynników osobowyih osoby flzycznej, w szczególności do analtzy lub prognozy aspektów

dotyczących pracy tej osoby fizycznej, 1ej sytrracji ekonomicznej, zdrowia. osobistYch

p..i...rrÓ;i, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

1O, ZaplĄanie ofeńowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego W

roŹumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i mozliwa jest zmiana lub odwołanie

zapytania bez podani a przy czyny .

l1.Niniejsze zap1tanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu

cywilnego.

12. W sprawie zamówienianależy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

1) W sprawach merytorycznych - Patrycja Staniszewska, Tel. 61 43 70 541r,

2) W sprawach formalno - prawnych - Ewelina Za-wiska, Tel, 61 43 ]0 537.

Za|ączniki do zapytania ofertow e go :

Załącznlk nr 1 - Formularz oferlow,y

Załącznlk nt ż - Proj ekt umowy
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