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ZAPYTANIE OFERTOWENR 01/11/2020

I. Zamawiający:
Nazwa: Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Adres siedziby: ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów
NIP: 813-34-74-177
REGON: 180168889
KRS: 000026512

rejestracja hospicjum-podkarpackie.pl

ll. Rodzaj zamówienia: Dostawa
Ill. Nazwa zamówienia: DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ I ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI

DLA PERSONELU (1kpl.)
IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy:
Cel:

Dostawa mana celu zakup na potrzeby usług medycznych świadczonych w placówce środków ochrony

osobistej i będzie realizowana w ramach projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-001/20, pn.:
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów

opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i

hospicjów na czas COVID-19”, dofinansowanego na podstawie umowy nr COVID.19.09.09 w ramach

Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowi, działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania

organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej

jakości usług zdrowotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwójna lata 2014-

2020.

Zakres:
Zamówienie podzielone jest na 2 części:
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych, ochronnych, niejałowych zgodnie z

poniższą specyfikacją:
e RĘKAWICE diagnostyczne, ochronne, niejałowe
e Surowiec: Nitrylowe PF (niepudrowane)
e Kolor: niebieski
e Kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń

e Rozmiar: M (7-8)

e llość: 27 tysięcy sztuk pakowane po 100 lub 200 sztuk

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0 Rękawice jednorazowe

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA
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:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półmasek filtrujących zgodnie z poniższą specyfikacją:
PÓŁMASKA filtrująca
Klasa półmaski: FFP3

Zawór oddechowy: Tak
Własności ochronne półmaski: Pyły, Zwiększona pyłochłonność (D), Mgły

Spełnia normę: EN149

Ilość: 200 sztuk

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3 Akcesoria ochronne

Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin realizacji całości zamówienia nie może przekroczyć

30.11.2020 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
l:

2:

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Dostawcy, którzy spełniają

następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna

podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór

oferty”
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia

umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór oferty”
c) znajdują się w sytuacji ekonomiczneji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

- za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na

formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty”
d) Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zamówienia - za spełnienie

warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu

oferty - załącznik nr 1 „Wzór oferty”
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych
dokumentówi informacji potwierdzających spełnienie warunków,o których mowa w pkt.1.
(lit. a, b, c, d).
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą
być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 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, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
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w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Za spełnienie warunku o którym mowa w pkt.V, ppkt.3 (lit. a, b, c, d), Zamawiający uzna, jeżeli

będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania

ofertowego - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 3 do

zapytania ofertowego - wzór oświadczenia o braku powiązań z Dostawcami.

5. Dostawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym albo powiązany

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.

6. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Wzór oferty”. Za spełnienie
warunku Zamawiający uzna przedłożenie przez Oferenta załącznika nr1 -„Wzór oferty”.

7. Oferta wraz z załącznikami oraz korespondencja dotycząca oferty, powinna zostać

przygotowanawjęzyku polskim. Dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski.
Koszt tłumaczenia dokumentów ponosi oferent.

8. Odrzuceniu podlegają oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego

z opisem przedmiotu zamówienia.
9. Oferty powinny zawierać okres ważności, przy czym minimalny okres związania ofertą nie

możebyćkrótszyniż 30 dni.
10. Dopuszczasię składanie ofert częściowych.
11. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
12. Każda oferta złożona na wzorach dokumentów innychniż przewidzianych w przedmiotowym

zapytaniu ofertowym (załącznik nr 1 — „Wzór oferty”) podlega odrzuceniu.

13. Odrzuceniu podlegają także oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego

z opisem zawartym w pkt IV zapytania ofertowego.
14. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym postępowaniu

ofertowym) odrzuca się. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na

zasadzie „spełnia/nie spełnia” — na podstawie złożonych dokumentów.
15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki oraz płatności częściowych.

VI. Miejsce realizacji zamówienia
Miejsce i termin realizacji dostawy: Polska, województwo podkarpackie, powiat Rzeszów, gmina
Miasto Rzeszów, miejscowość: Rzeszów,ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów

Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć

30.11.2020 roku.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
1. Zamawiający dokona wyboru dostawcy na każdą z części zamówienia według poniższych

kryteriów:
Lp. Kryterium (symbol) Waga kryterium
1: Cena netto (C) 100%

- VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
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1. Kryterium: C — Cena netto — Waga 100%:

a. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał

ponieść w związku z dostawą danej części zamówienia

b. Ceny należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku wskazania ceny w walucie obcej dla Zamawiającego (tj. innej od nowych

polskich złotych - PLN), do przeliczenia wartości oferty Zamawiający, zastosuje kurs

średni waluty ogłoszony przez NarodowyBank Polski w dniu otwarcia ofert.
d. Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za dostawę danej części zamówienia.

e. Cenę oferty należy podaćw formie ryczałtu.
W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku

osiągniętej liczby punktówza kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

Cena netto oferty najniższej
C= ———— x 100=i|lość punktów

Cena netto rozpatrywanej oferty

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

Zamawiający dokona oceny w oparciu o powyższy wzórdla każdejz części zamówienia.

Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć
30.11.2020 roku
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę

punktów w danej części zamówienia.

IX. Miejsce, sposóbi termin składania oraz otwarcia ofert:
1. Oferta powinna zostać złożona w terminie do dnia 24.11.2020 roku do godz. 13:00

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (nie data stempla pocztowego) lub

na serwer poczty przychodzącej Zamawiającego tj. do dnia 24.11.2020 do godziny 13:00 czasu
polskiego (CET).

2. Ofertę w wersji elektronicznej wraz z załącznikami należy złożyć na adres email:

sekretariat hospicjum-podkarpackie.pl W temacie wiadomości prosimy oO wpisanie

następującej treści: „Oferta na dostawę środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji

na personelu — nie otwierać do 24.11.2020 do godz. 13:10”.
3. W przypadku, gdy Oferent nie ma możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej,

Zamawiający umożliwia złożenie wersji papierowej (pocztą, przesyłką kurierską bądź
osobiście), na adres Zamawiającego: Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, ul.

Lwowska 132, 35-301 Rzeszów
4. W przypadku przesłania oferty pocztą bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej, decyduje data

i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: Fundacja Podkarpackie Hospicjum
dla Dzieci, ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów
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ochrony osobistej i środków do dezynfekcji na personelu — nie otwierać do 24.11.2020 do
godz. 13:10”.

Oferty składane w innej formie niż opisane w niniejszym punkcie, nie będą przyjmowane oraz

rozpatrywane przez Zamawiającego.
Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załączniki nr 1 do postępowania
ofertowego.
Oferta, składana zarówno w wersji papierowej jaki elektronicznej, musi być złożona w formie

pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu

Oferenta, co potwierdzone zostanie stosownym dokumentem rejestrowym lub

pełnomocnictwem, stanowiącym załącznik dooferty.
Oferta wraz z załącznikami oraz korespondencja dotycząca oferty powinny być prowadzone
w j. polskim. dokumenty w języku obcym powinnybyć przetłumaczonenaj. polski.

Koszt tłumaczenia dokumentów ponosi Oferent.

Koszty opracowaniai złożenia oferty ponosi Oferent.
Oferent możezłożyć wyłącznie jedną ofertę.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2020r. o godzinie 13:10 w siedzibie zamawiającego:
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną przekazane wszystkim Oferentom biorącym udział w

postepowaniu
Na wniosek oferenta, który złożył ofertę, Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania

przyczyny.
Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego postępowania ofertowego, za

pośrednictwem maila: rejestracja hospicjum-podkarpackie.pl
Zamawiający udziela odpowiedzi w sprawie treści postępowania ofertowego, jeżeli prośba

o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 20.11.2020r. Jeżeli prośba taka

wpłynęła w terminie późniejszym, zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawia
wniosek bez rozpoznania.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Ciupiński

XI. Postanowienia końcowe:
1. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego,

uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu

ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.) zawartych
w ofercie oraz załącznikach do niej.
Zamawiający informuje, że dane osobowe których mowaw poprzednim akapicie przetwarzane
są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności:

przeprowadzenie postępowania w formule Zapytanie Ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu
dostawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanychz realizacją umowy.
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3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego RP.

Załączniki do postępowania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 — Wzór oferty
3. Załącznik nr 2 — Wzór oświadczeniao nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający)
4. Załącznik nr 3 — Wzór oświadczenia o braku powiązań z dostawcami (wypełnia Zamawiający)

FUNDACJA
PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZI

35-301 Rzeszów, ul.Tesaae etel./fax: 1185348 18, e-mail: sekretariat (Ohospicjum-podkarpackie.p

NIP 813-34-76-177 REGON 180168889
KRS 0000265120


