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___________________________                                                                         Stara Kamienica, 23.11.2017r. 
         (pieczęć adresowa zamawiającego)                                    (miejscowość, data)              
                                      

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO 

 
 
Nr sprawy: RRG.344-37/17 

 
1. Zamawiający:     
Gmina Stara Kamienica 

   Stara Kamienica 41 
   58-512 Stara Kamienica 
   NIP: 611-011-29-50 REGON: 230821730 
 

2. Przedmiot zamówienia: „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną” 
 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem sprzętu i aparatury medycznej do gabinetów profilaktyki 
medycznej,  o których mowa  w przepisach wydanych na podstawie treści art.31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.                                
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1793, ze zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w Sprawie Świadczeń Gwarantowanych z Zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
z dnia 24 września 2013 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 86), do trzech szkół znajdujących się na terenie                                         
Gminy Stara Kamienica:   

1. Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy 

Stara Kamienica 70, 58-512 Stara Kamienica 

2. Szkoła Podstawowa w Barcinku 

Barcinek 10b, 58-512 Stara Kamienica 

3. Szkoła Podstawowa im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu 

Kopaniec 78, 58-512 Stara Kamienica 

 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Karcie szczegółowego wyposażenia, która                       

po obowiązkowym wypełnieniu kolumny 6. jest załącznikiem do Oferty Wykonawcy.  Wykonawca może złożyć ofertę 

na wybrane pozycje od 1 do  15 Karty szczegółowego wyposażenia. 

 

Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostawę sprzętu i wyposażenia, liczony od daty podpisania 

przez strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż okres 

gwarancji udzielonej przez producenta, wynosi minimum 24 miesiące. 

Do poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia – producent jest zobowiązany dołączyć kartę gwarancyjną 

oraz określić warunki udzielania gwarancji, z zastrzeżeniem zdania następnego.  

Naprawa związana z usunięciem wady w okresie gwarancji jest usługą bezpłatną. 



Miejscem usunięcia wady jest miejsce lokalizacji zausterkowanego sprzętu i/lub wyposażenia tj. siedziba danej Szkoły 

Podstawowej, w której znajduje się zausterkowany sprzęt i/lub wyposażenie, a jeżeli usunięcie w tym miejscu jest 

niemożliwe - koszt transportu/dostarczenia do punktu serwisowego odbywa się na koszt Wykonawcy i przez 

Wykonawcę.  

W przypadku, kiedy czas naprawy będzie dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia - Wykonawca dostarczy urządzenie 

zastępcze o parametrach co najmniej takich jak urządzenie uszkodzone. 

Czas reakcji Wykonawcy na usuniecie usterki 24 godziny od powiadomienia za pośrednictwem komunikacji 

elektronicznej lub faksem - na adres i numer wskazany w Ofercie. 

 

Wszystkie instrukcje obsługi, eksploatacji/użytkowania, a także informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania 

sprzętu i wyposażenia muszą być dostarczone w języku polskim.  

Oferowane produkty powinny być bezpieczne i prawidłowo oznakowane co oznacza, że muszą spełniać wymagania 

ogólnego bezpieczeństwa określone w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie  

produktów (Dz. U. z 2015r., poz. 2047) oraz art. 20 ustawy z 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1829) oraz spełniać wymogi Dyrektywy 93/42/EWG  dotyczącej  wyrobów medycznych. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie atesty, certyfikaty, deklaracje itp. 

 

Wszystkie produkty/wyroby/urządzenia muszą posiadać etykiety z napisami w języku polskim zawierające: nazwę 

towaru, nazwę i adres producenta, oznaczenie identyfikujące produkt. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie na miejsce docelowej lokalizacji, 

montaż oraz próbne uruchomienie.  

Przedmiot zamówienia na czas transportu powinien zostać opakowany. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Opakowania nie podlegają dodatkowej opłacie ze strony 

Zamawiającego.  

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 15.12.2017 r., siedziby poszczególnych Szkół Podstawowych na 
terenie Gminy Stara Kamienica zgodnie z adresami podanymi w pkt. 3.1. zapytania ofertowego 
 

5. Kryterium oceny ofert:  
 
Cena – 100% 

                                       Ilość pkt = 
najniższa zaoferowana cena      

       cena oferty badanej 

 

x 100 pkt.        - max 100 pkt. 

 

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: 
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem 
załącznika nr 1 (formularz ofertowy), ręcznie, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w 
zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres 
wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy RRG.344-37/17 do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt 
i aparaturę medyczną” - nie otwierać przed 29.11.2017r. godz. 11:15 
 

8. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:  
Do dnia 29.11.2017r. godz. 11:00  w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica - pokój nr 16. 

 
 



 
Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej. O wyniku postępowania o zamówienie Wykonawcy zostaną 
powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, w tym samym miejscu co 
publikacja niniejszego zapytania ofertowego.  

 
9. Informacje:  

Urząd Gminy Stara Kamienica 
 58-512 Stara Kamienica 41 

Referat Rozwoju Gminy Tel. 75 75 14 301 
 

10. Załączniki: 
10.1. Formularz Ofertowy 
10.2. Karta szczegółowego wyposażenia 
10.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym 

 
 
        
                          Wójt Gminy 
                                  /-/ Zofia Świątek 


