PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRÓDKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 04 sierpnia 2016 r.
W związku z realizacją projektu pt.: „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny
Dom Opieki Medycznej”, nr WND-POWR.05.02.00-00-0052/15, w ramach Działania 5.2 „Działania
projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności,
Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania
zamówienia w ramach umowy sprzedaży, obejmującej przeniesienie prawa własności na Zamawiającego
i dostarczenie fabrycznie nowego i nieużywanego oraz w pełni sprawnego technicznie oraz w pełni
funkcjonalnego:
1) wyposażenia sali dla leżących: łóżka, szafki przyłóżkowe (część I projektu)
2) wyposażenia sali dla leżących: pościel (część II projektu)
na potrzeby realizacji projektu „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom
Opieki Medycznej” zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
1. Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej
Rudek, ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 4/1, 35-312 Rzeszów
NIP: 813-10-02-914, REGON: 690235102
Tel. 752 235 756
Fax (+48) 17 861 10 96
Adres strony internetowej: www.rudek.com.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie, zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, na który to przedmiot składa się:
1. Część I projektu - Wyposażenie sali dla leżących: łóżka, szafki przyłóżkowe
2. Cześć II projektu – Wyposażenie sali dla leżących: pościel

Kody CPV:
33192000-2 – Meble medyczne
33192100-3 – Łóżka do użytku medycznego
39512000-4 – Bielizna pościelowa
33100000-1 – Urządzenia medyczne
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia określonego
w niniejszym zapytaniu ofertowym w trakcie realizacji projektu po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji zmiany
przez Wykonawcę.
Dokumentacja projektu znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 16 września 2016 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ewentualnego terminu wykonania zamówienia w ramach zawartej
umowy sprzedaży z Wykonawcą, z tym zastrzeżeniem, że termin realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż do
30 września 2016 r. Ewentualny nowy termin wykonania zamówienia będzie podlegał uzgodnieniu z wybranym
Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji całości lub w części przedmiotu zamówienia
w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie sfinansować w całości lub w części przedmiotu zamówienia
lub też, gdy Wykonawca nie dostarczy w terminie całości lub części przedmiotu zamówienia. Uprawnienie
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Zamawiającego będzie mogło być zrealizowane w oparciu o zawarte w umowie sprzedaży prawo odstąpienia
w całości lub w części od umowy sprzedaży w terminach i na warunkach wskazanych umowie, przy czym
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do
Zamawiającego.
4. Zakres zadań Wykonawcy w ramach zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do:
1) zaoferowania sumarycznej ceny brutto za sprzedaż towarów określonych w przedmiocie zamówienia
oraz cen brutto poszczególnych grup towarów znajdujących się następujących częściach: Część I i Części II,
2) dostawy wyposażenia spełniającego wymagania niniejszego zapytania ofertowego do gabinetu Zamawiającego
położonego w Rzeszowie przy ulicy Strażackiej 12 e w terminie określonym w pkt 3 zapytania ofertowego oraz
spełniającego wymóg jednorodności (ten sam typ, producent) asortymentowej w poszczególnych grupach
towarowych,
3) montażu (instalacji) i uruchomienia dostarczonego wyposażenia wymagającego podjęcia takich czynności w
w/w gabinecie Zamawiającego,
4) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi z dostarczonego wyposażenia,
5) zapewnienia przynajmniej minimalnych okresów gwarancji na poszczególne wyposażenia stanowiących
przedmiot zamówienia, określonych w Specyfikacji technicznej, stanowiącej zał. nr 1 do oraz zapewnienia
bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania
przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego realizację danej części przedmiotu zamówienia.
W okresie gwarancji na poszczególne przedmioty zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
- pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności poszczególnego wyposażenia poprzez pełne usuwanie ich
uszkodzeń, awarii lub niesprawności lub wymianę wadliwych, uszkodzonych części poszczególnego wyposażenia
na fabrycznie nowe lub też wymianę całego wyposażenia na fabrycznie nowe, w ciągu maksymalnie 5 dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia, przy czym czas reakcji na zgłoszenie - rozumiany jako przekazanie
Zamawiającemu pierwszych zdalnych wskazówek dotyczących możliwości usunięcia uszkodzenia lub awarii i
dalszego sposobu postępowania - wynosić będzie maksymalnie 6 godzin roboczych od chwili zgłoszenia przez
Zamawiającego awarii wyposażenia,
- bezpłatnych telefonicznych i e-mailowych konsultacji i porad dla użytkowników wyposażenia ze strony
Zamawiającego.
Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do w/w gabinetu Zamawiającego oraz dokonywanych napraw
i wymian obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wraz z dostarczonym wyposażeniem: dokumenty
gwarancyjne na realizowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, wszelkie niezbędne instrukcje
obsługi oraz inne wymagane prawem dokumenty, w tym certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności
lub certyfikaty zgodności z Polską Normą, Aprobatą Techniczną. Dokumenty, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:
 Formularz ofertowy zawierający specyfikację oferowanego wyposażenia oraz cenę brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; cenę ofertową należy
podać w walucie polskiej PLN (złoty polski).
 Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 3.
 Inne wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.
Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie ustalenia ich spełnienia albo ich nie
spełnienia. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia
wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają
z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy
uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:





uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
1)

Kryterium oceny ofert w ramach każdej części przedmiotu zamówienia jest cena brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia (cena – 100%). Zamawiający dokona oceny ofert i obliczy punkty, jakie uzyskała
oferta w ramach przedmiotu zamówienia.

Poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za wskazaną w ofercie całkowitą cenę brutto w skali
1:100 obliczone wg wzoru:
najniższa oferowana cena brutto przedmiotu zamówienia wskazana w złożonych ofertach
C= --------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ofercie badanej
Maksymalna ilość punktów do zdobycia we wskazanym kryterium wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
2)
3)

4)

5)

6)

Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty
wskazują taką samą cenę za realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę
na realizację przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy łączna cena za realizację danej części przedmiotu
zamówienia zaoferowana przez Wykonawców przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego
w budżecie na realizację przedmiotu zamówienia.
Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 do zapytania ofertowego), z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym
w zapytaniu ofertowym i który oferuje najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych albo odmowy podpisania
umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia
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7)

wymagania zapytania ofertowego i który zaoferował kolejno najniższą cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
Okres związania ofertą Wykonawców wynosi 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu upływu
końcowego terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:





Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub
wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania
oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru
handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający
umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.
Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie Zamawiającego (Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, ul. Marszałkowska 15, 35-215
Rzeszów) lub przesłać poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godz. 14.30 (decyduje data i godzina wpływu).
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
a. Nazwą i adresem Zamawiającego,
b. Nazwą i adresem Wykonawcy,
c. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego z dn. 04.08.2016 r. dot. wykonania zamówienia
w ramach umowy sprzedaży, obejmującej przeniesienie prawa własności na Zamawiającego i
dostarczenie fabrycznie nowego i nieużywanego oraz w pełni sprawnego technicznie oraz w
pełni funkcjonalnego wyposażenia (część I i II projektu) w ramach projektu „Rozszerzenie
działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom Opieki Medycznej”. Nie
otwierać do dnia 19.08.2016 r. do godziny 14:45.”
Otwarcie ofert nastąpi w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji
Medycznej Andrzej Rudek, ul. Marszałkowska 15, Rzeszów, w dniu 19 sierpnia 2016 r. o godz. 14.45. Oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału
w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.
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Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt
Wykonawców.
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Dąbska, tel. 609 779 924.

11.08.2016 r. ..............................................................
Właściel - Andrzej Rudek
(data, podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna,
Załącznik nr 2 - Formularz oferty,
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy,
Załącznik nr 4 – Wzór umowy.
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