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 do kinezyterapii: stół rehabilitacyjny (część IX projektu),
2) wyposażenia do kinezyterapii: piłki, laski do ćwiczeń, materace, rotor do ćwiczeń kończyn górnych, rotor
do ćwiczeń kończyn dolnych (część X projektu),
3) wyposażenia do masażu – stół do rehabilitacji i masażu typu PRO 2 (część XV projektu),
4) drobnego wyposażenia w postaci: kuli, lasek, balkoników, chodzików, wózków inwalidzkich (część XVII
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 IX projektu - Wyposażenie do kinezyterapii: stół rehabilitacyjny,
2. Część X projektu - Wyposażenie do kinezyterapii: piłki, laski do ćwiczeń, materace, rotor do ćwiczeń
kończyn górnych, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych,
3. Część XV projektu - Wyposażenie do masażu – stół do rehabilitacji i masażu typu PRO 2,
4. Część XVII projektu – Wyposażenie drobne: kule, laski, balkoniki, chodziki, wózek inwalidzki.

Kody CPV:
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
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30 września 2016 r. Ewentualny nowy termin wykonania zamówienia będzie podlegał uzgodnieniu z wybranym
Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji 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
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 IX, Część X,
Część XV i Część XVII,
2) dostawy urządzenia lub urządzeń i 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,
3) montażu (instalacji) i uruchomienia dostarczonego urządzenia lub urządzeń oraz wyposażenia wymagającego
podjęcia takich czynności w w/w gabinecie Zamawiającego,
4) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi z dostarczonego urządzenia lub urządzeń
wyposażenia,
5) zapewnienia przynajmniej minimalnych okresów gwarancji na poszczególne urządzenia i wyposażenia
stanowiących przedmiot zamówienia, określonych w Specyfikacji technicznej, stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego
zapytania 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 poszczególnych urządzeń i wyposażenia poprzez pełne usuwanie
ich uszkodzeń, awarii lub niesprawności lub wymianę wadliwych, uszkodzonych części poszczególnych urządzeń
i wyposażenia na fabrycznie nowe lub też wymianę całego urządzenia lub też 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 urządzenia lub urządzeń wyposażenia,
- bezpłatnych uaktualnień oprogramowania poszczególnych urządzeń bez zmiany ich funkcjonalności,
- bezpłatnych telefonicznych i e-mailowych konsultacji i porad dla ich użytkowników urządzeń lub 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 dostarczonymi urządzeniami lub
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:

Strona | 2

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRÓDKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO



Formularz ofertowy zawierający specyfikację oferowanych urządzeń i 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.
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)

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.
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4)

5)

6)

7)

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 danej części 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
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 11 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 (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 towary: urządzenia i wyposażenia (część IX, X, XV i XVII projektu) w
ramach projektu „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny
Dom Opieki Medycznej”. Nie otwierać do dnia 12.08.2016 r. do godziny 9:30.”
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Otwarcie ofert nastąpi w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji
Medycznej Andrzej Rudek, ul. Marszałkowska 15, Rzeszów, w dniu 12 sierpnia 2016 r. o godz. 09.30. 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.
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.

Andrzej Rudek

Właściel
Rzeszów dnia, 04.08.2016 r.

(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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Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna
do Zapytania ofertowego z dnia 04.08.2016 r. dotyczącego 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 urządzenia i wyposażenia 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

Przedmiot
zamówienia

Parametry techniczne

Liczba sztuk

Lp.

1.

2.

Część IX projektu Wyposażenie do
kinezyterapii: stół
rehabilitacyjny

Część X projektuWyposażenie do
kinezyterapii: piłki,
laski do ćwiczeń,
materace, rotor do
ćwiczeń kończyn
górnych, rotor do
ćwiczeń kończyn
dolnych

- 2-segmentowy stół z elektryczną regulacją
wysokości przeznaczony do prowadzenia kompleksowych
zabiegów masażu leczniczego i rehabilitacji,
- elektryczna regulacja wysokości wykorzystującą ramę
wokół podstawy,
- wyposażony w 2 kółka transportowe, 2 stopki, otwór na
twarz z zaślepką oraz zagłówek regulowany za pomocą
sprężyn gazowych

1 szt.

Wymagany
minimalny
okres
gwarancji

24 m-ce

1.Piłka rehabilitacyjna:
- materiał: bardzo odporny PVC,
- antypoślizgowa powierzchnia,
- nośność: 600 kg,
- przeznaczona dla wszystkich do ćwiczeń fitness, cardio
oraz rehabilitacyjnych,
- rozmiar: 75 cm - 1 szt., 65 cm - 1 szt.,

1. Piłki - 75 cm - 1
szt, 65 cm - 1 szt.,
2. Laski do
ćwiczeń - 2 szt.,
2. Laski do ćwiczeń:
3. Materac
- wykonane z drewna
rehabilitacyjny - 2
- wymiary: długość 120cm.
szt.,
- produkt certyfikowany
4. Rotor do
ćwiczeń kończyn
3. Materac rehabilitacyjny:
górnych KRG- 1
- wypełniony gąbka poliestrową o dużej gęstości, atestowaną, szt.,
utwardzaną, nieprzemakalne obicie. Wymiary: wysokość,
5. Rotor do
szerokość, długość 195 cm x 85 cm x 5 cm
ćwiczeń kończyn
4. Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych KRG
dolnych KRG - 1
- nakładki gumowe zapobiegające efektowi „ślizgania się”
szt.
rotora w trakcie użytkowania systemu ruchu obrotowego,
- przekładnia z dwoma pedałami wraz z pokrętłem regulacji
oporu, zwierająca opaski gumowe na pedałach zapobiegające
ześlizgiwaniu się stóp.

24 m-ce
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3.

Część XV projektu Wyposażenie do
masażu – stół do
rehabilitacji i masażu
typu PRO 2

- stół rehabilitacyjny PRO 2 - 2-częściowy z elektryczną
zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu,
wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo,
- ustawienie podgłówka wspomagane sprężyną gazową,
- wyposażony w uchwyty do mocowania pasów
stabilizacyjnych,
- maksymalne obciążenie: 150kg,
- wymiary: długość – 203 cm, wysokość (regulowana
elektrycznie) – 60-92 cm, szerokość – 70 cm, regulowany
zagłówek sprężyną gazową w zakresie -60 +45,waga – 82 kg
1. Kule:
- kula łokciowa z podpórką stałą, miękkim uchwytem i
pojedyńczą regulacją wysokości,
- proponowane wymiary: waga: 0,48 kg, wytrzymałość: 120
kg, odległość od podłoża do rękojeści: min. 64 – max. 92 cm,
odległość od podłoża do podpórki łokciowej: min. 86 – max.
114 cm, odległość od rękojeści do podpórki łokciowej: 22 cm

1 sz.

24 m-ce

1. Kule- 4 szt.,
2. Laski - 2 szt.,
3. Balkonik - 2
szt.,
4. Chodzik - 1 szt.,
5. Wózek
inwalidzki - 1 szt.

24 m-ce

2. Laski:
- z regulacją wysokości- tzw. trójnóg,
- wykończenie chromowane,
- max obciążenie 100 kg

4.

Część XVII projektu Wyposażenie drobne:
kule, laski, balkoniki,
chodziki, wózek
inwalidzki

3. Balkonik:
- wykonany z aluminium, składany,
- maksymalne obciążenie: 127 kg,
- zakres regulacji wysokości: 785-860 mm,
- maksymalna szerokość: 61cm
4. Chodzik:
- rozmiar kół: 5",
- wysokość: od 78 cm do 88 cm,
- szerokość w części górnej: 50 cm,
- grubość siedzenia: 4 cm,
- szerokość siedzenia: 36 cm,
- waga: 5,75 kg
5. Wózek inwalidzki:
- regulacja wysokości podłokietnika,
- kółka antywywrotne z regulowaną wysokością,
- regulacja wysokości kół tylnych i przednich,
- regulacja wysokości podnóżków,
- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji
krzyżakowej,
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym,
- poduszka przeciwodleżynowa,
- uchylne, wyjmowane podłokietniki,
- uchylne i demontowalne podnóżki,
- pas zabezpieczający
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Załącznik nr 2 – Formularz oferty

……………………………………………………….
Miejscowość, data
…………………………………………….
pieczęć firmowa Wykonawcy
(jeśli dotyczy)

Zamawiający:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety
Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek
Ul. Bp. Józefa Sebastiana Pelczara 4/1
35-312 Rzeszów

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………….……
Adres siedziby: ………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….
Nr telefonu i faksu: …………………..………
NIP: ……………………………….…………
REGON: ………………………….…………
Działając jako Wykonawca/w imieniu i na rzecz Wykonawcy, po zapoznaniu się z warunkami zawartymi
w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami z dnia 04 sierpnia 2016 r. w przedmiocie wykonania zamówienia:
zawarcia umowy sprzedaży z Zamawiającym, w ramach, której dostarczone zostaną przez Wykonawcę fabrycznie
nowe, nieużywane oraz w pełni sprawne lub funkcjonalne towary: urządzenia i wyposażenie objęte projektem
„Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom Opieki Medycznej” 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, na podstawie umowy o dofinansowanie
nr POWR.05.02.00-00-0052/15-00, na rzecz Zamawiającego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK
Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, oświadczam, iż akceptuję je bez zastrzeżeń.
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Poniżej przedstawiam następujące warunki realizacji przedmiotu zamówienia (poniższą tabelę należy wypełnić
w zakresie przedmiotu zapytania ofertowego, na którą Wykonawca składa ofertę):
Nazwa części zamówienia
Część IX projektu - Wyposażenie do
kinezyterapii: stół rehabilitacyjny – 1
szt.

Oferowana cena
Cena brutto: ……………
(słownie: ……………………………………………….………………)
1.

Piłki (2 szt):

Cena brutto: ……………/1 szt.
Cena całkowita ( 2 szt.): ……………………………………………..
(słownie: ……………………………………………….………………)
2.

Laski do ćwiczeń (2 szt.):

Cena brutto: ……………/1 szt.
Cena całkowita ( 2 szt.): ……………………………………………..
Część X projektu - Wyposażenie do
kinezyterapii: piłki – 2 szt., laski do
ćwiczeń – 2 szt., materace – 2 szt.,
rotor do ćwiczeń kończyn górnych – 1
szt., rotor do ćwiczeń kończyn dolnych
– 1 szt.

(słownie: ……………………………………………….………………)
3.

Materace (2 szt.):

Cena brutto: ……………/1 szt.
Cena całkowita ( 2 szt.): ……………………………………………..
(słownie: ……………………………………………….………………)
4.

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych (1 szt.):

Cena brutto: ……………
(słownie: ……………………………………………….………………)
5.

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych (1 szt.):

Cena brutto: ……………
(słownie: ……………………………………………….………………)
Część XV projektu - Wyposażenie do
masażu – stół do rehabilitacji i masażu
typu PRO 2 – 1 szt.

Cena brutto: ……………
(słownie: ……………………………………………….………………)
1.

Część XVII projektu – Wyposażenie
drobne: kule – 4 szt., laski – 2 szt.,
balkoniki – 2 szt., chodzik – 1 szt.,
wózek inwalidzki – 1 szt.

Kule (4 szt.):

Cena brutto: ……………/1 szt.
Cena całkowita ( 4 szt.): ……………………………………………..
(słownie: ……………………………………………….………………)
2.

Laski (2 szt.):
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Cena brutto: ……………/1 szt.
Cena całkowita ( 2 szt.): ……………………………………………..
(słownie: ……………………………………………….………………)
3.

Balkoniki (2 szt.):

Cena brutto: ……………/1 szt.
Cena całkowita ( 2 szt.): ……………………………………………..
(słownie: ……………………………………………….………………)
4.

Chodzik (1 szt.):

Cena brutto: ……………
(słownie: ……………………………………………….………………)
5.

Wózek inwalidzki (1 szt.):

Cena brutto: ……………
(słownie: ……………………………………………….………………)

Łączna cena brutto (cześć IX, X, XV
i XVII projektu):

Cena brutto: …………………………………….
Słownie: ………………………………………………………………..

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia posiadał będzie wszystkie właściwości i parametry dla
danej części przedmiotu zamówienia wskazane w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.

…………………………………………………………………
podpis Wykonawcy/osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy
…………………………….
Miejscowość, data
…………………………….………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy (jeśli dotyczy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Działając jako Wykonawca/w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
Nazwa: ………………………………………………………………..……………………
Adres siedziby: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Nr telefonu i faksu: ………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………………………………………….
REGON: ……………………………………………………….…………………………….
Oświadczam/y, że Wykonawca:
a)

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,

b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c)

w stosunku do Wykonawcy nie została otwarta likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także,
Wykonawca nie zalega 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),

d) spełnia inne wymogi określone w zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się zrealizować przedmiot
zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej ofercie i zapytaniu ofertowym,
e)

ofertę niniejszą składa na ………….kolejno ponumerowanych stronach,

f)

zapoznał się z projektem umowy sprzedaży urządzeń i wyposażenia, stanowiącym załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego i w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty
zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

g) uzyskał wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego sporządzenia oferty i zobowiązuje się do
wykonania zamówienia w terminie podanym przez Zamawiającego,
h) zobowiązuję się udzielić minimalnego okresu gwarancji wskazanego w Specyfikacji technicznej (Zał. nr
1) dla poszczególnych części zamówienia oraz zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie
gwarancji, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,
i)

nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, które to powiązania są zdefiniowane
w pkt 6 Zapytania ofertowego Zamawiającego

……………………………………………………………………………………….
podpis Wykonawcy/osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 – Wzór umowy
UMOWA
zawarta w dniu ............................ w Rzeszowie pomiędzy:

Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek
z siedzibą w Rzeszowie, ul. Bp. Józefa Sebastiana Pelczara 4/1, 35-312 Rzeszów, NIP 813 100 29 14, REGON
690235102, reprezentowanym przez: Andrzeja Rudka– właściciela, zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożone - w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe z dnia 04 sierpnia 2016 r. - została zawarta umowa o następującej treści.

1.

2.

1.
2.
3.

§1
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zamówienie obejmujące sprzedaż na
rzecz
Zamawiającego
fabrycznie
nowych,
nieużywanych
oraz
w pełni sprawnych technicznie lub funkcjonalne urządzeń i wyposażenia zgodnie ze specyfikacją zawartą
Zapytaniu ofertowym z dnia 04 sierpnia 2016 r. i ofertą Wykonawcy z dnia ……………. 2016 r. na
potrzeby realizacji projektu „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny
Dom Opieki Medycznej” w ramach działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w
systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług
zdrowotnych”, osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, na podstawie umowy o dofinansowanie
nr POWR.05.02.00-00-0052/15-00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym obowiązki Wykonawcy, określony został w Zapytaniu
ofertowym z dnia 04 sierpnia 2016 r. oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę z dnia .. …………. 2016 r.
Zapytanie ofertowe z dnia 04 sierpnia 2016 r. wraz z załącznikami, w tym Specyfikacją techniczną oraz
ofertą Wykonawcy z dnia …….. 2016 r. wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy.
§2
Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać do dnia 16 września 2016 r.
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla
zrealizowania przedmiotu umowy.
Przedmiot umowy obejmuje:
a) Część IX projektu - Wyposażenie do kinezyterapii: stół rehabilitacyjny,
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4.
5.

6.
7.

8.

9.

b) Część X projektu - Wyposażenie do kinezyterapii: piłki, laski do ćwiczeń, materace, rotor do ćwiczeń
kończyn górnych, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych,
c) Część XV projektu - Wyposażenie do masażu – stół do rehabilitacji i masażu typu PRO 2,
d) Część XVII projektu – Wyposażenie drobne: kule, laski, balkoniki, chodziki, wózek inwalidzki.
Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do gabinetu Zamawiającego położonego w Rzeszowie przy ulicy
Strażackiej 12e.
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dostarczeniem
poszczególnych składników przedmiotu zamówienia do gabinetu Zamawiającego i napraw uszkodzonego
lub niesprawnego wyposażenia oraz urządzeń w okresie udzielonej przez niego gwarancji jakości.
Wykonawca oświadcza, iż dotrzyma umówionego terminu przy zachowaniu należytej staranności.
Wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, potwierdzone zostanie każdorazowo odpowiednio
protokołem zdawczo – odbiorczym, potwierdzającymi prawidłową realizację przez Wykonawcę części lub
całości przedmiotu zamówienia, określonego w ust. 3, podpisanym przez obie Strony.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz
obowiązującymi przepisami prawa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, wymogami technicznymi
i normami.
Wykonawca udziela Zamawiającemu:
1) ………… - miesięcznej gwarancji jakości na .................... część przedmiotu zamówienia,
2) ………… - miesięcznej gwarancji jakości na .................... część przedmiotu zamówienia,
3) ………… - miesięcznej gwarancji jakości na .................... część przedmiotu zamówienia,
4) ………… - miesięcznej gwarancji jakości na .................... część przedmiotu zamówienia,

W okresie gwarancji jakości na przedmioty objęte zamówieniem, Wykonawca jest zobowiązany do
zapewnienia Zamawiającemu :
1) pełnej sprawności technicznej dostarczonych urządzeń i wyposażenia poprzez usuwanie jego
niesprawności, uszkodzeń i awarii w ciągu maksymalnie 5 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia, przy
czym czas reakcji na zgłoszenie - rozumianej jako przekazanie Zamawiającemu pierwszych zdalnych
wskazówek dotyczących możliwości usunięcia awarii i dalszego sposobu postępowania - wynosić będzie
maksymalnie 6 godzin roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia,
2) nie płatnych dodatkowo telefonicznych i mailowych konsultacji oraz porad dla użytkowników,
3) usuwania uszkodzeń wyposażenia, awarii oraz niesprawności poszczególnych urządzeń, w tym
poprzez wymianę wadliwych lub uszkodzonych części wyposażenia lub urządzenia albo wymianę całego
urządzenia lub wyposażenia na nowe.
11. Zgłoszenia awarii będą przekazywane Wykonawcy w formie mailowej na następujący adres e-mail:
…………………………………… lub telefonicznie na numer …………………………. .
12. Wykonawca ma obowiązek przekazać przy dostawie urządzeń lub wyposażenia Zamawiającemu dokumenty
gwarancyjne wystawione przez producentów urządzeń i wyposażenia na dostarczane poszczególne składniki
przedmiotu zamówienia i wszelkie niezbędne instrukcje obsługi oraz inne wymagane prawem dokumenty,
w tym badania techniczne, 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.
10.

1.

§3
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy ceny sprzedaży za dostarczone wyposażenie
i urządzenia objęte przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 w łącznej kwocie brutto
……………………zł (słownie: .......................................................................................................), w tym za
wykonanie przedmiotu zamówienia:
1) Część ………….. - ……………………………………. w kwocie brutto............................................ zł
(słownie: ...............................................................),
2) Część ………….. - ……………………………………. w kwocie brutto ............................................ zł
brutto (słownie: ...............................................................),
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3) Część ………….. - ……………………………………. w kwocie brutto ............................................ zł
brutto (słownie: ...............................................................),
4) Część ………….. - ……………………………………. w kwocie brutto ............................................ zł
brutto (słownie: ...............................................................),

2.

3.

1.

2.

Cena, o której mowa w ust. 2, płatne będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, z
których każda obejmowała będzie wszystkie poszczególne wyposażenia objęte przedmiotem zamówienia,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktur/y VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
……………………………………………… .
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności należnej ceny w razie opóźnień
związanych z przekazaniem środków finansowych przez Instytucję Finansującą. W przypadku określonym
w zdaniu poprzedzającym Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie
w transakcjach handlowych za okres opóźnienia w zapłacie z w/w przyczyn i zrzeka się w tym zakresie
ewentualnych przyszłych roszczeń.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 15% łącznej kwoty określonej w § 3 ust. 2 umowy,
b) w przypadku niezrealizowania albo nienależytego wykonania zamówienia lub którejkolwiek jego Części
w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 15% łącznej kwoty określonej w § 3 ust. 2 umowy,
c) w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy całości lub części przedmiotu zamówienia, w tym
którejkolwiek z jego części, w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 0,2 % łącznej
kwoty określonej w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia,
d) w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii lub niesprawności urządzenia oraz uszkodzenia
wyposażenia zaistniałych w okresie gwarancji udzielonej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznej kwoty - określonej w § 3 ust. 2
umowy - za każdy dzień opóźnienia.
Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli
wysokość szkody przekroczy łączną wysokość naliczonych kar umownych.
§5
1. W przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego finansowania niniejszej umowy w wyniku nie
przekazania części lub całości środków finansowych przez Instytucję Finansującą na finansowanie
przedmiotowego Projektu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie
2 (dwóch) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. W którymkolwiek z przypadków:
1) niewykonania przez Wykonawcę w całości lub części niniejszej umowy lub uchybienia przez
Wykonawcę terminowi jej realizacji określonemu w § 2 ust. 1 umowy,
2) dostarczenia urządzenia lub wyposażenia z którejkolwiek części przedmiotowego Projektu objętego
umową nie spełniającego wymagań określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym z dnia 04
sierpnia 2016 r. lub ofercie Wykonawcy z dnia …….. 2016 r. i nie usunięcia tych uchybień przez
Wykonawcę w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni,
3) nie usunięcia w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę niefunkcjonalności, niesprawności,
uszkodzenia lub awarii wyposażenia lub urządzenia w terminach określonych niniejszą umową,
4) odmowy usunięcia przez Wykonawcę niefunkcjonalności, niesprawności, uszkodzenia lub awarii
wyposażenia, bądź urządzenia stwierdzonych w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę,
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- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 21 dni od
dnia stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy bez obowiązku
wyznaczania dodatkowego terminu Wykonawcy.

1.

§6
Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań
wynikających z realizacji przedmiotu Umowy, z powodu działania siły wyższej.

2.

Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do
zapobieżenia, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w
życie Umowy.

3.

Jeżeli zdarzenie stanowiące siłę wyższą w rozumieniu niniejszego paragrafu będzie przyczyną
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy przez jedną ze Stron:

4.

1.

2.
3.

1.
2.



Strona ta niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia
przedstawiając dokumentację w tym zakresie;



Strona ta niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia;



każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań; oraz



Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia.

Jeżeli siła wyższa spowoduje niemożność wykonania lub należytego wykonania zobowiązań przez Stronę
przez okres przekraczający 2 miesiące, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki
rozwiązania Umowy, której wykonanie stało się niemożliwe na skutek okoliczności działania siły wyższej.
§7
Strony zastrzegają sobie prawo wprowadzenia do niniejszej umowy dodatkowych postanowień lub zmiany
postanowień umowy, w szczególności w przypadku, gdy potrzeba taka wyniknie z umowy o
dofinansowanie realizacji Projektu lub z treści innych dokumentów projektowych.
Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą Stron w formie aneksu
pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu
umowy osobie trzeciej po rygorem nieważności takiej czynności W przypadku uzyskania takiej zgody na
piśmie, za działanie tej osoby Wykonawca odpowiada jak za działania własne.
§8
Właściwe dla realizacji niniejszej Umowy jest prawo polskie.
Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszej Umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu polskiego sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§9
W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.................................................
Zamawiający

...............................................
Wykonawca
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