ZAPYTANIE OFERTOWE:
W ramach zakupu wyposażenia zaplecza rehabilitacyjnego Dziennego Domu Opieki Medycznej
(DDOM) dla projektu pn.:

„DDOM EMC w Kowarach”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.).
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I.
INFORMACJE OGÓLNE:
1.1 Zamawiający:
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Kowarach ul. Sanatoryjna 15, 58-530
Kowary. REGON: 231189560, NIP: 6112495493.
1.2 Oznaczenie postępowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe oznaczone jest znakiem
EMC/PRO/4/2019. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym zobowiązani
są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie.
1.3 Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z wymaganiami zasad konkurencji, równego
traktowania oraz jawności, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia:
a) nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
b) uwzględnia zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
II.
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zaplecza rehabilitacyjnego
Dziennego Domu Opieki Medycznej dla projektu pn. „DDOM EMC w Kowarach”.
2.2 Zamówienie podzielono na Zadania o numerach:
Zadanie nr 1 KRZESŁO DO MASAŻU
Zadanie nr 3 ZESTAW DO ELEKTROTERAPII
Zadanie nr 4 ZESTAW DO ŚWIATŁOLECZNICTWA
Zadanie nr 5 APARAT DO LASEROTERAPII
Zadanie nr 8 TABLICA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH Z OPOREM
Zadanie nr 9 DRABINKA GIMNASTYCZNA
Zadanie nr 10 ROTOR DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH
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Zadanie nr 13 ZESTAW PIŁEK REHABILITACYJNYCH
Zadanie nr 14 DYSK RÓWNOWAŻNY
Zadanie nr 15 ROWER STACJONARNY
Zadanie nr 16 LUSTRO KOREKCYJNE POJEDYNCZE
Zadanie nr 18 STÓŁ DO MASAŻU
2.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość powyższych zadań.
2.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia adekwatnie do liczby zadań rzeczonego
postępowania zawarty został w Załącznikach o numerach: 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10,
3.13, 3.14, 3.15, 3.16 oraz 3.18.
2.5 Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań
równoważnych w stosunku do opisanych w Zapytaniu oraz Specyfikacjach technicznych.
2.6 Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia
uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych
rozwiązań technicznych.
2.7 W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.
1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp
dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym
w treści Zapytania ofertowego oraz Specyfikacjach technicznych dla zadań. Każdorazowo,
gdy wskazana jest w niniejszym Zapytaniu lub załącznikach do Zapytania norma, należy
przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ WYMAGANIA
WOBEC OFERTY:
3.1 Oferta musi zawiera następuje elementy:
3.1.1 Ofertę cenową z podaniem ceny netto i brutto – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego. Wykonawca składając ofertę, podaje cenę netto i brutto za całość
wykonania przedmiotu zamówienia.
3.1.2 Formularz specyfikacji technicznej- w celu dokonania oceny ofert w kryterium
parametry techniczne okres gwarancji oraz termin dostawy. Wykonawca wypełnia
i załączą do oferty odpowiednią dla oferowanego Zadania tabelę zamieszczoną w opisie
przedmiotu zamówienia- Załączniki o numerach 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13,
3.14, 3.15, 3.16 oraz 3.18. do niniejszego zapytania ofertowego.
3.1.3 Materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi dotyczące oferowanego
wyrobu, potwierdzające PARAMETRY OCENIANE przez Zamawiającego określone
w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej – dotyczy
Zadań o numerach: 1, 3 ,4 ,5 , 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 oraz 18.
3.1.4 Materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi dotyczące oferowanego
sprzętu, potwierdzające PARAMETRY WYMAGANE przez Zamawiającego określone
w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej, z podaniem
numeru zadania, którego dokument dotyczy.
3.1.5 Deklaracja zgodności WE, oferowanych wyrobów, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia
20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ( Dz. U nr 107, poz. 679) - jeśli dotyczy.
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3.1.6 Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym
zamówieniem lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument
właściwy dla oferenta – wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu
składania ofert. Powyższe dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub
poświadczonej przez Wykonawcę, za zgodność z oryginałem kserokopii.
Dokumenty, o których mowa od pkt. 3.1.1 do 3.1.6 nie podlegają uzupełnieniu.
3.1.7 Zaakceptowany projekt umowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
3.2 Zamawiający wymaga wykonania kompleksowej usługi wyszczególnionej w opisie
zamówienia, tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie zamówienia.
3.3 O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, którego zakres prowadzonej działalności jest
tożsamy z przedmiotem zamówienia.
3.4 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji oferenta, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
IV.
4.1

4.2

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu umowy – termin wskazany przez oferenta liczony od dnia
publikacji informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, jednak nie później niż do dnia
31.08.2019r. roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu wykonania przedmiotu
umowy w przypadku wydłużenia przez Instytucję Pośredniczącą terminu realizacji
umowy o dofinansowanie projektu.

V.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI, A TAKŻE WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:
5.1 Forma i zasady porozumiewania się:
5.1.1 Wszelkie wnioski oraz zapytania o informacje strony przekazują pisemnie, drogą
elektroniczną.
5.1.2 Ilekroć zamawiający wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej, oznacza to
konieczność jej zachowania pod rygorem nieważności.
5.1.3 Wykonawca zobowiązany jest przekazywać wnioski i zapytania o informacje w sposób
umożliwiający zapoznanie się Zamawiającemu z ich treścią tj. w dniach roboczych,
w godzinach od 8 00 do 15 00 .
5.2 Udzielenie informacji dotyczących zapytania ofertowego oraz wprowadzenie
ewentualnych zmian do projektu umowy:
5.2.1 Wykonawca może zwrócić się pisemne do Zamawiającego w dni robocze w godz. od 8 00
do 15 00 z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (w tym zgłoszenie
propozycji zmian do projektu umowy). Wpłynięcie wniosków po godz. 15 00 traktowane
jest, jako dostarczone następnego dnia roboczego.
5.2.2 Zamawiający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na zapytania niezwłocznie, jednak nie
później niż do dnia 08.07.2019 roku, pod warunkiem, że (wniosek) pytania o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do dnia
05.07.2019 roku do godz. 14.00. Pytania należy w przesłać w wersji PDF i WORD
równolegle na adresy: artur.jurek@emc-sa.pl, kamila.tupica@emc-sa.pl.
5.2.3 Jeżeli (wniosek) pytania o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie
terminu składania (wniosku) pytań, o którym mowa w pkt. 5.2.2 lub dotyczy udzielonych
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5.3

wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić (wniosek) pytania bez
odpowiedzi.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco śledzić pytania i odpowiedzi do zapytania
ofertowego oraz aktualizacje zapytania ofertowego ukazujące się na stronie:
a) internetowej EMC SA https://www.emc-sa.pl/o-nas/zapytania-ofertowe
b) bazy konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/view/1193325

5.4 Modyfikacje zapytania ofertowego:
5.4.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści
zapytania ofertowego. Ostatniej modyfikacji zapytania ofertowego Zamawiający może
dokonać nie później niż do dnia 05.07.2019 roku. Dokonaną w ten sposób modyfikację
Zamawiający publikuje niezwłocznie na własnej stronie internetowej, bazy
konkurencyjności oraz przekazuje wszystkim Wykonawcom, do których przesłano
zaproszenie do złożenia oferty.
5.4.2 Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego powodującej konieczność
wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
informując o tym Wykonawców, poprzez stosowne umieszczenie informacji na swojej
stronie internetowej, bazie konkurencyjności oraz poinformowanie Wykonawców, do
których przesłano zaproszenie do złożenia oferty.
5.4.3 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 W PYTANIACH DOT. APARATURY MEDYCZNEJ Pani Kamila Tupica, tel. 661 300
180, e- mail: kamila.tupica@emc-sa.pl
 W PYTANIACH DOT. STRONY FORMALNEJ POSTĘPOWANIA Pan Artur Jurek, tel.
727 600 441, e- mail: artur.jurek@emc-sa.pl
VI.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową na wykonanie powyższej usługi, wg. załączonego wzoru należy przesłać
drogą pocztową lub złożyć osobiście w siedzibie:
EMC Instytut Medyczny SA we Wrocławiu przy Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław do dnia
10.07.2019 roku z dopiskiem na kopercie:
Oferta na wyposażenie zaplecza rehabilitacyjnego DDOM dla projektu
pn. : „DDOM EMC w Kowarach”
Liczy się data doręczenia.

VII.
7.1

OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY WRAZ Z KRYTERIAMI OCENY:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (ONK= KC+KGW), kierując łączną ceną
oraz zaproponowanym przez Oferenta okresem gwarancji i trwałości materiałów
z zastosowaniem proporcji dla poszczególnych kryteriów:
7.1.1 Kryterium cena (KC) - oferta może maksymalnie uzyskać 85 pkt. Ocena ofert,
niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
KC= liczba punktów oferty ocenianej = najniższa cena oferty brutto / cena oferty
ocenianej brutto x 85 pkt
Uwaga! W zaoferowanej cenie muszą znaleźć się wszystkie jej składniki mające wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia.
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7.1.2 Kryterium gwarancja i trwałość (KGW) – oferta może uzyskać maksymalnie 15 pkt.
a. za gwarancję udzieloną na wymagany okres 2 lat tj. 24 miesięcy od dnia odbioru
końcowego (zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego minimalny
okres gwarancji wynosi 24 miesięcy) - 0 punktów.
b. za gwarancję udzieloną na okres 3 lat tj. na okres 36 miesięcy od dnia odbioru
końcowego- 5 punktów.
c. za gwarancję udzieloną na okres 4 lat tj. na okres 48 miesięcy od dnia odbioru
końcowego- 10 punktów,
d. za gwarancję udzieloną na okres 5 lat tj. na okres 60 miesięcy od dnia odbioru
końcowego- 15 punktów.
Uwaga! W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji
Zamawiający uzna, że wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu udzielił
wymaganego okresu tj. 24 miesiące.

VIII.
8.1

OGÓLNE WARUNKI UMOWY:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zawarł umowę zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca na etapie składania ofert
może wnieść swoje uwagi oraz propozycje do zapisów umowy w formie pytań do
zapytania ofertowego i jego załączników, zgodnie z trybem przewidzianym w rozdziale
V niniejszego zapytania.
8.2 Zmiany, które wynikają z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania do
zapytania ofertowego, a mające wpływ na treść projektu umowy są dla Wykonawców
wiążące.
8.3 Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty po upływie 30 dni liczonych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dołączonymi wymaganymi
załącznikami.
8.4 Podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę stanowić będzie podpisany
przez strony bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący Załącznik nr 4 do
niniejszej umowy, przy czym faktura nie może zostać wcześniej wystawiona niż po
obustronnym podpisaniu protokołu.
8.5 Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy
w następujących przypadkach lub okolicznościach:
8.5.1 zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na termin lub
zakres realizacji przedmiotu umowy.
8.5.2 zmiany zasad realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od
woli Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację Umowy, a będą korzystne
dla Zamawiającego.
8.5.3 zmiany wytycznych, wymagań lub kryteriów formalnych wymienionych w rozdziale
II oraz III niniejszego zapytania.
8.5.4 w przypadku wystąpienia Siły Wyższej zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy.

IX.
9.1

INFORMACJE DODATKOWE:
Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
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9.1.1 została złożona z naruszeniem postanowieniami Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Spółek
Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących
zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
9.1.2 została złożona z naruszeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
9.1.3 treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
9.1.4 złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
9.1.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
9.1.6 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub odwołania prowadzonego
postępowania.
9.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania
o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
9.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w postępowaniu tych
Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodnie ze stanem
faktycznym. Ponadto w celu uniknięcia interesów, zamówienie nie może być udzielone
podmiotom powiązywanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. 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.
9.5 Dokumenty i informacje zawarte w zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane jedynie
zgodnie z ich przeznaczeniem.
9.6 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zwartymi w zapytaniu
ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi,
z uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez
Zamawiającego odpowiedzi.
9.7 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
i złożeniem oferty, nieuzależnienie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym
przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku
z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego
roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
9.8 Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego
w przypadku odrzucenia oferty.
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9.9

Informację o wykluczeniu lub odrzuceniu oferty Wykonawcy otrzymają wraz
z przekazaniem informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej po rozstrzygnięciu
postępowania.
9.10 Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy dotyczące jej realizacji
w szczególności ustalenie dostępności pomieszczeń oraz utrudnienia wynikające z bieżącej
działalności medycznej Zamawiającego, nie dają podstaw prawnych do składania roszczeń
finansowych wobec Zamawiającego.

X.

ZAŁĄCZNIKI:

10.1 Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej.
10.2 Załącznik nr 2 – Projekt umowy wraz z załącznikami.
10.3 Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia / formularze Specyfikacji technicznej dla
zadań o numerach 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 oraz 18.
10.4 Załącznik nr 4 – Klauzula RODO
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