
 

 

 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

NR  2/EN/2018       Z DNIA 07.03.2018 

 

 

 

W imieniu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie zwanego 

dalej „Zamawiającym”, zapraszam do złożenia oferty cenowej na dostawę wyrobów medycznych  dla 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Arkońskiej 4 w ramach projektu 

pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w 

Szczecinie-Zdunowo w zakresie ratownictwa medycznego”: 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, NIP: 851-25-37-954 

http://www.spwsz.szczecin.pl 
tel. (91) 813 90 00, fax (91) 813 90 09 

 

 

2. Tryb postępowania 
2.1 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. Do udzielenia niniejszego zamówienia z uwagi na spełnienie przesłanki określonej w art. 
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), przepisów tej ustawy nie stosuje się.  

2.2 Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu zastosowanie mają 
postanowienia niniejszego zaproszenia do składania ofert (dalej – „Zaproszenie”), zaś w sprawach w 

nim nieuregulowanych - przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.) regulujące instytucję przetargu. 

 

3. Opis Przedmiotu zamówienia  

3.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części (zadania): 

 

Zadanie nr1: Analizator parametrów krytycznych 

Zadanie nr2: Kapnograf z pulsoksymetrią stacjonarny 

Zadanie nr3: Kapnograf z pulsoksymetrią transportowy 

Zadanie nr4: Respirator transportowy z pełnym wyposażeniem 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik nr od 1a, 1b, 1c, 1d. 
 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty 

4.1. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4.2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania. Na dane zadanie Wykonawca 

może złożyć tylko jedną ofertę.  

4.3. Oferta musi zawierać: 

4.3.1. wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia,  

4.3.2. wypełniony formularz „szczegółowa oferta cenowa”, której wzór stanowi Załącznik nr 2A do 

Zaproszenia,  

4.3.3. odpowiednie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy),  



4.3.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

4.3.5. oświadczenie, że przedmiot zamówienia spełnia normy jakościowe oraz posiada wymagane 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w Służbie Zdrowia, na terenie RP zgodnie z 

zobowiązującym prawem. 

4.3.6.  dokumenty opisujące oferowany przedmiot zamówienia, np. foldery, opisy , wyciągi z katalogów 

itp. dotyczące oferowanych produktów, sporządzone w języku polskim, ze wskazaniem pozycji 

w wypełnionym formularzu szczegółowej oferty cenowej, której dotyczą, 

4.3.7. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 4 do Zaproszenia; w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną 

oświadczenie składa odrębnie każdy wykonawca. 

4.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 

się na ofertę, sporządzony w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na 

język polski. W razie rozbieżności uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

4.5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz trwale ze sobą połączone w sposób 

uniemożliwiający dekompletację oferty. 

4.6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić albo wycofać swoją ofertę. 

4.7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

 

 

 

5. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia - 40 dni od dnia zawarcia umowy. 
 

 

6. Kryteria oceny ofert. Badanie i ocena ofert  
6.1. Jedyne kryterium oceny ofert stanowi cena (brutto)  

6.2. Zamawiający dokona odrębnej oceny ofert złożonych na poszczególne zadania.  
6.3. Wykonawca określa cenę brutto, cenę netto oraz wartość podatku VAT odrębnie dla każdego 

zadania, na które składa ofertę poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk szczegółowej oferty 

cenowej, której wzór stanowi Załącznik 2A Zaproszenia.  
6.4. Cena brutto musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie 

koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu 
zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją 

przedmiotu zamówienia oraz należyty podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
(Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.). Wartości składowe powinny zawierać w sobie 

ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę. 

6.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Wszelkie rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.  

6.6. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę  

podaną słownie. 
6.7.  Przyznanie punktów  w kryterium oceny ofert „cena” nastąpi przy zastosowaniu następującego 

wzoru: 
 

 
 

najniższa cena  

C = --------------------------------------------------- x 100 
cena w ofercie ocenianej  

 



6.8. Zamawiający podda ocenie w świetle przyjętego kryterium oceny ofert wyłącznie oferty, które nie 

zostały odrzucone lub zwrócone, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.  

6.9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
6.10. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
6.11. W trakcie oceny ofert Zmawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyjaśnienie treści 

złożonych ofert. 
6.12. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach (i) oczywiste omyłki pisarskie, (ii) oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz (iii) inne 

omyłki, polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6.13. Zamawiający jest uprawniony wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do uzupełnienia lub 
wyjaśnienia złożonych dokumentów bądź innych dokumentów wymaganych na podstawie 

Zaproszenia. 
6.14. Wykonawca pozostaje związany swoją ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu 

składania ofert określonego Zaproszeniu, nie dłużej jednak niż do dokonania wyboru innej oferty 

albo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
6.15. Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

6.16. Zamawiający, zgodnie z art. 703 § 2 KC, niezwłocznie powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o wyborze oferty albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oraz zamieści 

stosowną informację na stronie internetowej, na której udostępniono Zaproszenie.  

6.17. W powiadomieniu oraz informacji, o których mowa w pkt 6.16 powyżej Zamawiający wskaże 
liczbę punktów przyznaną ofercie, która została wybrana oraz pozostałym ofertom.  

 

 
7. Miejsce i termin składania ofert. Otwarcie ofert 

7.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.03.2018 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Zamawiającego 

znajdującej się przy ulicy Broniewskiego 2, pok. 8, II piętro, czynnej w dni powszednie od godz. 
7:30 do 15:00.  

7.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania przez Wykonawcę terminu składania ofert ma data i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty przesyłką pocztowa czy 

kurierską.  

7.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.03. 2018 r. godz. 09:30 w Dziale Aparatury Medycznej pok. 7. 
 

 

 
8. Wybór oferty. Zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert  

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która została złożona przez wykonawcę 

niepodlegającego wykluczeniu.  
 

9.   Wykluczenie. Odrzucenie oferty. Zwrot oferty  

9.1. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy: 
9.1.1.  wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem postępowania udzielanego w 

ramach Zaproszenia, 
9.1.2. są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym w szczególności poprzez:  

 a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

 b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
 c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 d) pozostawanie 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.  



9.2. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznawana będzie za odrzuconą. O wykluczeniu Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi Wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

9.3.  Zamawiający odrzuci ofertę, która:  
9.3.1. jest niezgodna z KC,  

9.3.2. jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia,  
9.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  
9.3.4. zawiera rażąco niską cenę, to jest cenę, która wzbudziła wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia udzielanego na podstawie Zaproszenia  

i wątpliwości te nie zostały usunięte w wyniku wyjaśnień i dowodów złożonych przez 
Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego,  

9.3.5. zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
9.3.6. Wykonawca sprzeciwił się poprawieniu przez Zamawiającego innej omyłki, polegającej na 

niezgodności oferty z Zaproszeniem, o której mowa w pkt. 6.12 tiret trzecie,  

9.3.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
9.4. Ofertę złożoną po określonym w Zaproszeniu terminie składania ofert Zamawiający zwraca bez 

otwierania.  
 

10. Zmiana treści Zaproszenia 
10.1. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zaproszenia. Dokonaną 

zmianę Zaproszenia Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli 

ofertę do dnia dokonania zmiany oraz zamieści na swojej stronie internetowej, na której Oferta 
asortymentowo - cenowa opublikowane zostało Zaproszenie.  

10.2. Zamawiający, dokonując zmiany treści Zaproszenia, może jednocześnie przedłużyć termin 
składania ofert, o czym powiadomi Wykonawców poprzez zamieszczeni stosownej informacji na 

stronie internetowej, na której zamieścił Zaproszenie.  

 
11.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 

11.1.  Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane 
przez Zamawiającego oraz Wykonawców w trakcie przetargu mogą być przekazywane pisemnie, 

faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

11.2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest p. Barbara Dębicka  
tel. 091-813 9540  

fax : 091- 813 90 28,  

debicka@spwsz.szczecin.pl  

 

 

 

 
Załączniki: 

1.Szczegółowe opisy przedmiotów dostawy – załączniki.1a,1b,1c,1d 
2.Formularz ofertowy – załącznik nr 2  

3. Oferta asortymentowo – cenowa – załącznik nr 2A 

4. Projekt umowy – Załącznik nr 3.  
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia- Załącznik nr 4. 
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