
 

Warszawa, 8 kwietnia  2020 r. 

 

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej 

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

ul. M. Kasprzaka 17 

01– 211 Warszawa 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374), z 

zachowaniem zasad konkurencyjności i przejrzystości 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup środków ochrony indywidualnej na rzecz miejskich 

podmiotów leczniczych w ramach utworzonej grupy zakupowej.  Wykaz materiałów 

zawarty w załączniku nr 2. Środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wytycznymi 

Ministerstwa Zdrowia zamieszczonymi pod adresem:  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-

podczas-zwalczania-covid-19 

2) CPV: 35.11.34.00-3 

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje 

wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.  

4) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na mniejsze niż wymienione w kolumnie załącznika 

nr 2 ilości dla poszczególnych pozycji (dostępne u Wykonawcy na dzień składania oferty). 

5) Kryterium oceny ofert – 100% cena (osobno dla każdej pozycji / części zamówienia) 

6) Preferowany termin dostawy do 5 dni od daty złożenia zamówienia. 

7) Termin płatności: preferowany do 30 dni. 

8) Wymagane dokumenty:  

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Powyższy dokument 

musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. W przypadku braku dokumentu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

sprawdzenia dokumentu w bazie ogólnodostępnej, jeżeli jest prowadzona w 

elektronicznym systemie ewidencji. 

b) Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi wystawiona zgodnie z ustawą z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) – jeśli 

dotyczy. 

c) Materiały producenta, np. foldery, opisy, katalogi lub inne materiały dotyczące 

oferowanego produktu, potwierdzających parametry określone przez 

Zamawiającego. 

9) Oświadczam, iż zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie na żądanie Zamawiającego 

Próbki oferowanego asortymentu.  

10) Oferty należy składać za pomocą: 

1) poczty elektronicznej na adres: grupazakupowa@wolski.med.pl lub; 

2) przesłać na adres pocztowy: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa. 

W przypadku składania ofert drogą mailową należy przesłać wypełniony i podpisany scan 

oferty/formularza wraz z załącznikami lub ofertę podpisaną podpisem elektronicznym.  

11) Zamówienia będą składane przez poszczególnych członków grupy zakupowej - miejskie 

podmioty lecznicze m. st. Warszawy, zgodnie z zawartymi z nimi umowami.  

12) Faktury będą wystawiane na poszczególnych członków grupy zakupowej – miejskie 

podmioty lecznicze m. st. Warszawy, na podstawie potwierdzonego dokumentu dostawy, 

zgodnie ze składanymi przez nich zamówieniami. 

13) Miejsce dostawy – magazyn poszczególnych członków grupy zakupowej miejskich 

podmiotów leczniczych m. st. Warszawy. 

Taida Muchla – Jastrzębska 

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno – 

Eksploatacyjnych 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19
mailto:grupazakupowa@wolski.med.pl


 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 – formularz oferty  

 

OFERTA 

na: 

Zakup środków ochrony indywidualnej na rzecz miejskich podmiotów leczniczych  

 

  

MY NIŻEJ PODPISANI 

…………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………… 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

nawiązując do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, opublikowanym na stronie internetowej 

zamawiającego (www.wolski.med.pl ) zgłaszamy akces na ZAKUP środków  ochrony 

indywidualnej na rzecz miejskich podmiotów leczniczych  

 zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 

1. Składamy ofertę na ………………………………………………. 

zgodnie z cenami wynikającymi z formularza asortymentowo - cenowego załączonego 

do niniejszej oferty. 

2. Deklarujemy dostawę w ciągu ….. od dnia złożenia zamówienia (preferowany do 5 dni 

roboczych).  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, akceptujemy ją w 

całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

5. Deklarujemy …… (preferowany do  30 dni) termin płatności od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Dotyczy pozycji nr 16, 17, 18 Załącznika nr 2 - Oświadczamy, że Oferowane produkty 

posiadają wyniki testów dermatologicznych; badania potwierdzające spektrum działania 

wykonane w jednostkach (laboratoriach) posiadających akredytację; Laboratoryjne 

badania kompatybilności materiałowej na pleksiglas, poliwęglany, aluminium, stal 

nierdzewną. Zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie na żądanie Zamawiającego 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopię lub oryginał do 

wglądu: certyfikatu zgodności, deklaracji zgodności, dokumentów potwierdzających  

dokonanie przez wytwórcę i autoryzowanego przedstawiciela zgłoszenia lub 

powiadomienia dokonanego przez dystrybutora lub importera do Prezesa Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

wyników testów dermatologicznych; badania potwierdzające spektrum działania 

wykonane w jednostkach (laboratoriach) posiadających akredytację; Laboratoryjne 

badania kompatybilności materiałowej na pleksiglas, poliwęglany, aluminium, stal 

nierdzewną  w terminie do 3 dni od daty wezwania. 

7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w odniesieniu do 

każdego z członków grupy zakupowej. 

8. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktów w 

sprawach związanych z ofertą : 

http://www.wolski.med.pl/


…………………………………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………, fax …………………………………………, 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………… 

 
Klauzule RODO: 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, adres: ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;  

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 

przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl;  

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie 

jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a 

także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz 

administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);  

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:  

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lub do czasu, w którym Administrator danych zobowiązany jest 

do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy;  

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;  

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe; 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej;  

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

 

 

 

 

 

 

   ………………                …………………………………….. 

(data)  (podpis wykonawcy lub osób 

upoważnionych) 
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