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Znak postępowania:  WSZ.DAT.SZP.261.2. 130/2022                                                    Skierniewice, 07.09.2022r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty                     
130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 
roku. Prawo zamówień publicznych   na  zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału i Zakładu Rehabilitacji 
Szpitala w Skierniewicach.  
 
Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Zespolony im Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice  
strona internetowa Zamawiającego: www.szpitalskierniewice.pl,  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup  sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału i Zakładu Rehabilitacji Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach realizowany  na podstawie umowy nr 8/2/2022 na 
realizację zadania pn.: „Rehabilitacja- sprawność na lata. Kompleksowa modernizacja pomieszczeń pracowni 
Hydroterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ w Skierniewicach” oraz umowy nr 11/2/2022 na realizację zadania pn.: 
„Droga do sprawności- doposażenie w sprzętu Oddziału I Zakładu Rehabilitacji Szpitala w Skierniewicach” w ramach 
Budżetu Obywatelskiego “ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok.   
1.1. Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera Załącznik do Formularza oferty - Zestawienie parametrów 
technicznych oraz Projekt umowy.   

1.2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych 
i prawnych, kompletny, w pełni sprawny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji po stronie Zamawiającego. 

1.3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia wykonany był z materiałów bezpiecznych, 
dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz   ze względu na technologię i zużycie nie stanowił zagrożenia dla życia 
lub zdrowia ludzkiego. 

1.4. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści zapytania ofertowego, 
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 

1.5. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać na adres poczty elektronicznej: 
e.wieczorek@wsz-skier.pl  w sposób umożliwiający kopiowanie ich treści i przenoszenie do innego dokumentu. 

1.6. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać do dnia  12.09.2022r. 
1.7. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego  nie wpłynął w terminie, o którym mowa                

w pkt 1.6, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień. 
1.8. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z postępowaniem i zamieści je na stronie 

internetowej prowadzonego postepowania. 
1.9. Przedmiot zamówienia  został podzielony na 2 części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne 

zadania według podziału stanowiącego załączniki do zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składania ofert na 
pojedyńcze pozycje.  

1.10. Zamawiający w trakcie badania ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. 
1.11. Zamawiający poprawi w  ofercie oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe   z uwzględnieniem 

konsekwencji dokonanych poprawek, inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty oraz niezwłocznie zawiadomi   o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

 
2. Termin realizacji zamówienia:  do 30 listopada 2022 roku 
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3. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.  
 
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:  
CZĘŚĆ 1:   1) Cena  – waga kryterium 60%; 

   2) Parametry techniczne – waga kryterium 30%. 
   3) Termin Gwarancji – waga kryterium 10%. 

 
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Cena  – waga 60% 
C = C MIN / C B * 100 *60% 
C – wartość punktowa ceny; 
CMIN – cena najniższa spośród wszystkich ofert; 
CB – cena badanej oferty. 
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w 

Formularzu Oferty. 
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 
2) Parametry techniczne  – waga 30% 

 wartość punktowa zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez wykonawcę odpowiednio w 
Załączniku  do Formularza oferty- Zestawienie parametrów technicznych.  

3) Termin Gwarancji - waga 10% 
wartość punktowa zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez wykonawcę odpowiednio w 
Załączniku do Formularza oferty - Zestawienie parametrów technicznych.  

Gwarancja 24 miesiące –  0 pkt. 
Gwarancja 36 miesięcy -  10 pkt. 

CZĘŚĆ 2:   1) Cena  – waga kryterium 60%; 
2) Czas dostawy – waga kryterium 20%. 
3) Termin Gwarancji  – waga kryterium 20%. 
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

   1) Cena (C) – waga 60% 
C = C MIN / C B * 100 *60% 
C – wartość punktowa ceny; 
CMIN – cena najniższa spośród wszystkich ofert; 
CB – cena badanej oferty. 
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w 

Formularzu Ofertowym. 
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 
             2) Czas dostawy – waga 20% 

 Dostawa do 30 listopada 2022 roku – 0 pkt. 
 Dostawa do 30 października 2022 roku – 20 pkt. 

3) Termin Gwarancji - waga 20% 
wartość punktowa zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez wykonawcę odpowiednio w 
Załączniku do Formularza oferty - Zestawienie parametrów technicznych.  

Gwarancja 24 miesiące –  0 pkt. 
Gwarancja 36 miesięcy -  20 pkt. 

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.                                                                                          
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

 
5. Warunki płatności:  nie mniej niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.   
 
6. Sposób przygotowania oferty:  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.  

6.1  Kompletna oferta musi zawierać:  

 formularz oferty wraz z załącznikiem zestawienie parametrów technicznych 
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 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert (dopuszcza się złożenie wydruków z rejestrów przedsiębiorców z właściwych 
stron internetowych). 

 w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, należy załączyć pełnomocnictwo  w formie oryginału lub kopii notarialnej. 

 oryginalne ulotki producenta, katalogi, karty danych technicznych w języku polskim, czytelne zdjęcia 
potwierdzające wymagane parametry oferowanego asortymentu (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym 
języku niż język polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski).   
 

 
7. Termin składania ofert: 15.09.2022r., godz. 10:00. 

Termin otwarcia ofert:  15.09.2022r., godz. 10:30. 
 

 
8. Miejsce składania ofert: 

8.1 PISEMNIE: 

 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława 
Rybickiego w Skierniewicach, 96 – 100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1, w zabezpieczonej kopercie zaadresowanej 
na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału i Zakładu 
Rehabilitacji Szpitala w Skierniewicach”, nie otwierać do dnia 15.09.2022 do godz. 10:00, na kopercie należy 
podać dane Wykonawcy. 

 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

 W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 7, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę 
Wykonawcy.  

8.2 ELEKTRONICZNIE: 

 Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać  na adres e-mail: e.wieczorek@wsz-skier.pl do dnia 15.09.2022r.  do 
godz. 10:00. 

 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w postaci  skanu 
podpisanego własnoręcznym podpisem przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wczytania oferty na serwerze pocztowym Zamawiającego. 

 Zamawiający zaleca zaszyfrowanie oferty oraz przesłanie  hasła dostępu do złożonej oferty  po upływie terminu 
składania ofert, nie później jednak niż  w ciągu 30 minut od upływu terminu do  składania ofert. 

 W przypadku braku przekazania przez Wykonawcę hasła dostępu do oferty, Zmawiający jednokrotnie wezwie 
Wykonawcę do przekazania hasła dostępu w ciągu 120 minut od momentu przesłania wezwania. 
 

9. Termin związania  ofertą:  30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert. 
 
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Ewa  Wieczorek 

Adres e – mail: e.wieczorek@wsz-skier.pl ,  tel. 468340821 w godzinach od 8:00 – 15:00 
 
11. Informacje dodatkowe:     

11.1  Zamawiający zastrzega sobie prawo  do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru  oferty.     
11.2 Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie publikował na swojej stronie 

internetowej.       
11.3 Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamieści informację na  swojej stronie                        

internetowej. 
11.4 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia      2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w 
Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice, (46) 834-07-50, wsz.skier@lodzkie.pl , 
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 wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora można kierować do Inspektora 
Ochrony Danych – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 
96 – 100 Skierniewice pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@wsz-skier.pl . tel. (46) 834 
08 29, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
niniejszym zapytaniem ofertowym prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

 
 
Załączniki do zapytania  

- Formularz oferty 
- Załącznik do Formularza oferty – Zestawienie parametrów technicznych 
 -Projekt umowy  

 
 
 

                                                                                          ZATWIERDZA                        DYREKTOR 
                                                                                                                                 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                                                                                                                             im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach 

                   Jacek Kaniewski  


