Projekt „Mammo AI”, nr wniosku o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0104/16, realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łódź, dn.04.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/8/2018
na wynajem pistoletu biopsyjnego wraz z akcesoriami dla Instytutu „CZMP”
w ramach realizacji Projektu „Mammo AI” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
kod grupy CPV:
33100000-1 – Urządzenia medyczne.
I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
NIP: 7292242712, REGON: 471610127, KRS: 0000075321,
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.

II.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie pistoletu biopsyjnego wraz
z akcesoriami dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr POIR.04.01.04-00-0104/16, Oś
priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie: Badania naukowe i prace
rozwojowe, Poddziałanie: Projekty aplikacyjne o asortymencie i w ilościach określonych
w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału
6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.

1

Projekt „Mammo AI”, nr wniosku o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0104/16, realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV.

Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca w formie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania
Ofertowego oświadcza, iŜ:

V.



jest właścicielem asortymentu objętego postępowaniem;



posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;



znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert oraz informacja o ich wagach procentowych:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena - waga 100 %.

VI.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:
Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:

C = (X min ÷ X obliczana) x W max
C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium;
W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która moŜe być przyznana w danym
kryterium;
X min – najniŜsza wartość w danym kryterium spośród złoŜonych ofert;
X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.
2.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na
podstawie kryteriów oceny ofert, przez co naleŜy rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny.

3.

JeŜeli nie moŜliwym będzie dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na fakt, iŜ
zostaną złoŜone oferty o takiej samie cenie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.

4.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyŜszych niŜ
zaoferowane w złoŜonych ofertach.
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VII.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu
Ofertowym.

2.

Oferta wraz z załącznikami musi być ponumerowana oraz podpisana przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika, zgodnie z dokumentami rejestrowymi – podpis
musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi.

3.

Do oferty muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty/oświadczenia tj. załącznik nr 1, 2
oraz 3 do Zapytania Ofertowego (niezłoŜenie, któregokolwiek z wymaganych załączników wraz
z ofertą będzie skutkowało odrzuceniem oferty).

4.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złoŜonych ofert.

VIII.

Termin składania ofert:
1.

Ofertę naleŜy złoŜyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum
Zdrowia Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (GinekologicznoPołoŜniczy), poziom „0”, pok. Nr 15 do dnia 13.06.2018 r. do godz. 10:00.

2.

Ofertę i wszystkie załączniki naleŜy umieścić w kopercie. Kopertę naleŜy zamknąć w sposób
gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia.

3.

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
1.
dokładna nazwa i adres Zamawiającego
2.
nazwa / firma Wykonawcy wraz z dokładnym adresem i numerem telefonu
(dopuszcza się odcisk pieczęci);
3.
z napisem: Oferta w postępowaniu na wynajem pistoletu biopsyjnego wraz
z akcesoriami dla Instytutu „CZMP”.
4.
z napisem: „Nie otwierać przed: ___.___.2018 r. godz. 10:15”

4.

Na Ŝądanie Wykonawcy Zamawiający udzieli pisemnego potwierdzenia złoŜenia oferty.

5.

Datą złoŜenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.

Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.

Oferent moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
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IX.

Termin realizacji umowy:
1. Zamówienie będzie realizowane maksymalnie do dnia 30.09.2020 r. od dnia zawarcia umowy.
2. Dostawa sprzętu do Instytutu „CZMP” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, wraz z instalacją
i uruchomieniem nastąpi maksymalnie w terminie 6 tygodni od podpisania umowy, w terminie
ustalonym z Zamawiającym.
X.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Zamawiający informuje, iŜ podmioty powiązane z nim kapitałowo lub osobowo
zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania
nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upowaŜnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1.
2.
3.
4.

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 małŜeńskim, 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.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia konieczne jest złoŜenie wraz z ofertą
Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

XI.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się:

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529
oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
 poczty elektronicznej: malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl;
 faksu: +48 422711750.
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3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem
faksu
lub
przy
uŜyciu
środków
komunikacji
elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kaŜda ze
stron na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści Zapytania
Ofertowego, zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem w sposób wskazany w pkt XI ppkt. 2
Zapytania Ofertowego nie później jednak niŜ 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie ma obowiązku odpowiedzi na wnioski, które wpłyną w późniejszym terminie.
5. Zamawiający dokona wyjaśnień treści Zapytania Ofertowego w czasie niezbędnym do złoŜenia
Oferty w wymaganym terminie.
6. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:







XII.
1.

Imię i nazwisko: Małgorzata Drozdowska
Stanowisko słuŜbowe: Starszy Inspektor
Numer faksu: +48 422711750
E-mail: malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl
Numer pokoju (w siedzibie Zamawiającego): 15, pawilon A, poziom „0”
Godziny, w których udzielane są wszelkie informacje:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

Opis sposobu przygotowywania ofert:
W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert Wykonawcy obowiązani są złoŜyć:
1) Ofertę na którą składają się:
a.

Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego.

b.

Formularz Cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego.

2) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz braku powiązań osobowych lub
kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania
Ofertowego.
3) Ewentualne pełnomocnictwo.
2.

Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złoŜonych przez Wykonawcę.

3.

Wykonawca przedstawi ofertę sporządzoną na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz Formularzu Cenowym, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

4.

Brak któregokolwiek z wymaganych powyŜej dokumentów lub brak jakiejkolwiek informacji
wymaganej w Formularzu Oferty lub Formularzu Cenowym skutkuje odrzuceniem oferty.
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5.

Ewentualne poprawki lub zmiany w tekście oferty i dokumentach załączonych do niej muszą być
naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.

6.

Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem muszą być sporządzone w sposób
umoŜliwiający identyfikację podpisu tj. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby
podpisującej dokument lub poświadczającej kopię za zgodność z oryginałem.

7.

Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką pod
rygorem niewaŜności. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złoŜenia na niej
własnoręcznego podpisu.

8.

Obowiązek zachowania formy pisemnej odnosi się zarówno do oferty, jak i wszystkich załączników
do oferty.

9.

Ofertę podpisuje(ą) osoba(y) upełnomocniona(e) do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym zgodnie z odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik – stosownie do załączonego do
oferty pełnomocnictwa.

10. Wymagany okres związania ofertą wynosi 30 dni.
XIII.
1.

Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena oferty musi być wyraŜona w PLN, niezaleŜnie od wchodzących w jej skład elementów.

2.

Cena powinna być obliczona zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego.

3.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia został określony we wzorze
umowy. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

4.

JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

XIV.

Określenie warunków istotnych zmian umowy:
Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
Szczegółowe informacje na temat warunków istotnych zmian umowy znajdują się we Wzorze
Umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
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XV.
1.

2.

3.

XVI.

Udzielenie zamówienia lub jego uniewaŜnienie:
Zamawiający udzieli w formie pisemnej zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i została określona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŜej kryteria oceny ofert.
Zamawiający uniewaŜni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy:
1.1.
nie złoŜono Ŝadnej oferty;
1.2.
wszystkie złoŜone oferty podlegają odrzuceniu;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŜnienia postępowania na kaŜdym jego etapie bez
podania przyczyny.

Przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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”, informuję, Ŝe:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”,
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, tel. 42 271 10 00

inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” jest Pani
Izabela Duszyńska, kontakt: 42 271 10 08, e-mail: inspektorochronydanych@iczmp.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Zapytania Ofertowego:
ZO/8/2018 – Wynajem pistoletu biopsyjnego wraz z akcesoriami dla Instytutu „CZMP”

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 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 związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach
Zapytania Ofertowego;

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 osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo Ŝądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeŜeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
Ŝe 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, gdyŜ
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moŜe skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie moŜe naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: 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 waŜne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XVII.

Załączniki:
Zapytanie Ofertowe zawiera następujące załączniki:
1/ Formularz Oferty: Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego;
2/ Formularz Cenowy: Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
3/ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym: Załącznik Nr 3 do Zapytania
Ofertowego;
4/ Wzór umowy: Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.
5/ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Załącznik nr 1 do umowy.

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument w oryginale podpisany przez
mgr Małgorzatę Kołtuniak – Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych
- Głównego Księgowego z upowaŜnienia
Prof. dr hab. n med. Macieja Banacha – Dyrektora Instytutu „CZMP”.
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