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ZAPYTANIE OFERTOWE
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze z siedzibą
ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.

przy

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby MCSM Karkonoskiej Państwowej
Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”
realizowane w ramach Projektu pn „Wdrożenie programu rozwojowego w Karkonoskiej
Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum
Symulacji Medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na
kierunkach medycznych.
I. ZAMAWIAJĄCY
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
NIP: 611-21-72-838
REGON: 230480619
tel. 075 6453300
fax: 075 6453310
strona internetowa: www.kpswjg.pl
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie:
bip.kpswjg.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego drobnego sprzętu medycznego:
- wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem - 1 sztuka
- wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 2 sztuki
- plecak ratowniczy – 1 sztuka
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
(Arkusz Informacji Technicznej)
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

3. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był:
a) dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz spełniał wymogi zawarte w Arkuszu
Informacji Technicznej - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) był fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez
wcześniejszej eksploatacji, nie po pokazowy i nie był przedmiotem praw osób trzecich.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować do 10 grudnia 2018r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności 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 drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli;
− pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

V. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży
oświadczenia będące częścią Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY i OBLICZENIA CENY
1. Oferent poda łączną cenę brutto za wykonanie całej dostawy.
2. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) – cena brutto w tym wyodrębniony podatek VAT
na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty
transportu, zgodnie z przedmiotem zamówienia.
4. Wraz z ofertą Wykonawca składa wypełniony Arkusz Informacji Technicznej – załącznik nr 2
do zapytania ofertowego.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze
budynek Rektoratu pok. nr 14 (w kopercie z numerem postępowania) lub przesłać w wersji
elektronicznej na adres mailowy: joanna.sztando@kpswjg.pl do dnia 22.10.2018r. do godziny
10:00. Decyduje termin wpływu oferty. Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod
inne niż wskazane adresy nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.

VIII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny i porównania ważnych ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:
100 % cena
IX. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze: www.kpswjg.pl.
2. Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty mailowo.
X.
DODATKOWE INFORMACJE
1.
Osobą do kontaktu jest Pani Joanna Sztando nr telefonu +48 75 6453 318, adres e- mail:
joanna.sztando@kpswjg.pl.
2.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu przedmiotu zamówienia przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni po otrzymaniu przez
Zamawiającego faktury.
3.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów
postępowania.
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Arkusz Informacji Technicznej

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postepowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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”, Zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa
w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra
inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej
w Jeleniej Górze jest Pan Jacek Gogolewski, kontakt: jacek.gogolewski@kpswjg.pl, tel: 75 64
53 355
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę drobnego
sprzętu medycznego na potrzeby MCSM Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze”

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 Pzp;
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;
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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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 osobowych1;
− 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 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
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.

1

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
2
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

