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Stargard 30.12.2020 r.

ZAPROSZENIE NR 26/ZO/2020

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawy opakowań jednorazowych do SPWZOZ w Stargardzie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
Przedmiotem zapytania ofertowego są dostawy opakowań jednorazowych do SPWZOZ w Stargardzie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku „A” do
niniejszego zaproszenia.
1.

2.
3.

Dostawy realizowane będą do SPWZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27, 73-110
Stargard, w terminie 3 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przypadających
w tym terminie dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia przez Zamawiającego
zamówienia (telefonicznie, pocztą elektroniczną) w godzinach od 9.00 do 14.00.
Osobą upoważnioną do odbioru i rozliczenia ilości towaru jest pracownik Działu Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert:

Kryterium

Waga
kryterium

Max. ilość punktów jaką może
uzyskać oferta za dane kryterium

Cena

100%

100 pkt

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:
Cena oferty najniższej
Liczba punktów oferty badanej = ----------------------------Cena oferty badanej

x 100 = liczba punktów za kryterium cena

4. Ocenie podlegać będzie łączna wartość brutto.
5. Warunkiem wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym jest złożenie następujących dokumentów:
1. Oferty cenowej (załącznik nr 1),
2. Załącznika A,
3. Oświadczenia (załącznik nr 2),
6. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej.
2) Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia.
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3) Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby
upoważnione do reprezentowania oferenta.
4) W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osobę lub osoby inne niż
wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla
tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt. 4.
5) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone
imienną pieczątką.
6) Wszelkie poprawki/zmiany dokonywane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby
wskazane w pkt. 4 albo 5. Brak parafki powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) powinny
być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
7. Wadium:
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyn.
9. Oferty należy składać do dnia 15.01.2020 r. do godz. 11:00 w siedzibie SPWZOZ w Stargardzie,
ul. Wojska Polskiego 27 w kancelarii lub pocztą na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną
w formie podpisanego skanu oferty na adres Zamawiającego: zaopatrzenie@zozstargard.pl.
10. Z oferentem, który zaoferuje najniższą cenę brutto, zostanie podpisana umowa na dostawę
przedmiotu zamówienia, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego.
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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:
1. Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Samodzielny
Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27, 73110 Stargard.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest Pan Patryk Tomczak kontakt: adres e-mail:
iod@zozstargard.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z Zaproszeniem nr 21/ZO/2020.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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 trwania umowy.
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6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. 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.
9. 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.
Załącznikami do zapytania są :
1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik A
2. Oferta cenowa (Załącznik nr 1)
3. Oświadczenie (Załącznik nr 2)
4. Projekt umowy (Załącznik nr 3)

...............................................................
( pieczęć oferenta)
Dyrektor
Krzysztof Kowalczyk

