
Zwoleń, dnia 04.08.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na

 “Dostawa i instalacja  tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” 

w ramach projektu pn.: 

“Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa

SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

(znak sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-7/21)

 Wspólny Słownik Zamówień: 33115000-9

I. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
ul. Aleja Pokoju 5
26-700 Zwoleń

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest  prowadzone  na podstawie  art.  6a.  1.  ustawy z  dnia  2 marca  2020 r.  o  szczególnych
rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z poźn zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu. 
Wymagane parametry tomografu określone zostały w załączniku nr 1 do zaproszenia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia wynosi 60 dni od daty udzielenia zamówienia. 

V. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania
oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z
Wykonawcami:

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Paulina Amanowicz, e-mail: pamanowicz@spzzoz.zwolen.net oraz 
Andrzej Solecki tel. 48 676 20 37 wew. 153
Wszelkie zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują na adres
e-mail: pamanowicz@spzzoz.zwolen.net.
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VI. Termin związania ofertą: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10  .0  9  .2021 r.   Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Przygotowanie oferty:

Podpisaną ofertę (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem
zaufanym  przez  osobę(y)  uprawnioną(e)  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy,  zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla
formy  organizacyjnej  Wykonawcy  lub  pełnomocnika)  należy  przesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres:
pamanowicz@spzzoz.zwolen.net do dnia   12.08.2021 r.   do godz. 10:00   lub złożyć pisemnie w wymaganym
terminie  w  siedzibie  Zamawiającego  (sekretariat).  Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  potwierdzające
zgodność oferowanego aparatu z wymaganiami zawartymi w zapytaniu (np. karty katalogowe), deklarację
zgodności CE oraz projekt kontenera. 

Otwarcie ofert nastąpi: 12.08.2021 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Cena  oferty  musi  być  wyrażona  w  polskich  złotych.  Cenę  należy  podać  w  kwocie  netto,  brutto

i wyszczególnić stawkę i wartość podatku VAT.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Przy ostatecznym wyborze Zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami:

- cena –  70 %

- paramtery techniczne - 15 %

- okres gwaracji – 15 %

2.  Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w

zaproszeniu.  Za  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  ta  z  ocenianych  ofert,  która  uzyska  najwyższą  ocenę

punktową.

3.  Dla  powyższych  kryteriów  oceny  ofert,  Zamawiający  będzie  obliczał  wartość  punktową  oferty

(zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

W = C + P + G

gdzie:

W- ocena punktowa przyznana badanej ofercie
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C – ilość przyznanych punktów w kryterium cena 

P – ilość przyznanych punktów w kryterium jakość

G – ilość przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji

1) WARTOŚĆ PUNKTOWA ZA KRYTERIUM "CENA" - RANGA 70 JEST WYLICZONA WG. WZORU :

                Cmin

C =   --------------    x    70 pkt

                      Cb

Gdzie : 

C - wartość punktowa dla oferowanej ceny 

Cmin - najniższa cena brutto spośród ofert 

Cb - cena brutto badanej oferty  

Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą cenę otrzyma 70 pkt. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej, 

stosownie do w / w wzoru.

Wartość punktowa kryterium "CENY" wynosi od 0 do 70 pkt.  

2) WARTOŚĆ PUNKTOWA  KRYTERIUM " PARAMETRY TECHNICZNE" - RANGA  15 JEST WYLICZONA WG 

WZORU :

                 Pc of

Pc =     ----------------   x   15 pkt 

               Pc max

Gdzie : 

Pc  - całkowita wartość punktowa za kryterium – parametry techniczne

Pc of - suma punktów uzyskanych przez oferenta z parametrów ocenianych

Pc max - maksymalna suma punktów możliwa do uzyskania z parametrów ocenianych czyli 150 pkt.

15 - ranga – wartość punktowa za to kryterium 

Zamawiający przyzna punkty ofercie w ramach kryterium parametry techniczne poprzez podzielenie ilości

punktów przyznanych danej ofercie na podstawie Załącznika nr 1 do zaproszenia przez maksymalną możliwą

do uzyskania  z  parametrów  ocenianych  liczbę  punktów  (150)  a  następnie  przemnoży  przez  wagę  tego

kryterium, tj. 15.

Ostateczna wartość punktowa kryterium "PARAMETRY TECHNICZNE" wynosi od 0 do 15 pkt. zgodnie z w/w

wzorem.   Punkty  za  poszczególne  parametry  techniczne  określone  w  załączniku  nr  1  do  zaproszenia

punktowane  z  wartością  graniczną,  przyznawane  będą  proporcjonalnie  w  przedziale  liczb  pomiędzy

wartością graniczną a najkorzystniejszą wartością zaoferowaną i obliczane wg wzoru:

Wzór nr 1 
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                                                    Pmax - Pof

                                                  P = ------------------    x    10  pkt

                                                   Pmax - Pmin

Gdzie :

P – ilość punków przyznana za parametr oceniany

Pof - oferowana wartość parametru

Pmax - graniczna wartość parametru (oferta maksymana)

Pmin - najkorzystniejsza, zaoferowana wartość parametru (oferta minimalna)

3) PUNKTY ZA KRYTERIUM “OKRES GWARANCJI” PRZYZNANE ZOSTANĄ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO WZORU: 

24 miesiące gwarancji – 0 pkt

36 miesięcy gwarancji – 5 pkt

48 miesięcy gwarancji i więcej – 10 pkt

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyn,

2. wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne 

lub budzą wątpliwości,

3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

4. poprawienia omyłek rachunkowych,

5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

6. odrzucenia ofert niezgodnych z treścią zaproszenia,

7. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty  w 

przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.

XI. Lista załączników:

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3) Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

4) Załącznik nr 4 – Projekt funkcjonalno-poglądowy rozmieszczenia tomografu w kontenerze

     …..........................…

                 (zatwierdzam )
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Klauzula informacyjna

    Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 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), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

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  „Rozporządzenie”,
informuję, że:
1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej w Zwoleniu, ul. Aleja Pokoju 5, 26-700 Zwoleń, e-mail: sekretariat@spzzoz.zwolen.net.
2.  Administrator  wyznaczył   Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  kontaktować
w  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:
anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.
3.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia
publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września
2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej PZP, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5.  Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c)  ww.  Rozporządzenia  w  związku
z przepisami Pzp.
6.  Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących  jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     1)  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  możliwości  ich  poprawiania,  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania;
     2) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
    1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
        2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
   3) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
9.  W  przypadku  gdy  wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w  art.  15  ust.  1-3  Rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania  dodatkowych  informacji  mających  na  celu  sprecyzowanie  żądania,  w  szczególności  podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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