
   Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania zamówień publicznych USK w Opolu 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR APS/6/2022 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, 45-401 Opole, ul. Al. W. Witosa 26,  

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Joanna Paterak - tel.: 77 45 20 407, 
e-mail: joanna.paterak@usk.opole.pl 

2. Określenie trybu zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Wartość zamówienia nie przekracza 
równowartości kwoty 130 000,00 zł. Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego 
zapytania ofertowego w każdym czasie i bez obowiązku podawania przyczyn. 

3. Określenie przedmiotu zamówienia 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Ocena Zamawiającego oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w 
odpowiedzi na konkurs nr POIS.11.03.00-IP.04-00-002/22 ogłoszony 
przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2022, Osi priorytetowej XI 
REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu 
ochrony zdrowia dla podmiotów leczniczych w celu niwelowania 
skutków pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z 
nimi sytuacjami kryzysowymi. 

ZAKRES PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia 

4. Oferty częściowe i oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. 

5. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia 

do 25.05.2022 roku 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

WYKONAWCA MUSI POSIADAĆ 

ODPOWIEDNIE DOŚWIADCZENIE ORAZ 

WIEDZĘ: 

1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie co najmniej 2 usług dotyczących 
przygotowania dokumentacji w ramach konkursów ogłoszonych 
przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie wsparcia podmiotów 
leczniczych ponadregionalnych, dla projektów: 

 obejmujących swym zakresem roboty budowlane oraz zakup 
wyposażenia/aparatury medycznej i wartości co najmniej 6 
mln zł, 

które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, 

2. Wykonanie w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie co najmniej 2 usług dotyczących 
przygotowania wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji 
(IOWISZ), który uzyskał pozytywną Opinię. 



WYKONAWCA MUSI DYSPONOWAĆ 

POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ 

KADROWYM: 
______ 

WYKONAWCA MUSI DYSPONOWAĆ 

ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM 

EKONOMICZNYM: 
______ 

INNE: ______ 

7. Wymagania dotyczące wadium 

Brak 

8. Kryteria ocena ofert 

LP. NAZWA KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM 

1. Cena 100% 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2. Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cenę i spełni warunki 

określone w ogłoszeniu. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie 

naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać 
się z prośbą o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i innych 
informacji. 

9. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę, należy złożyć drogą mailową na adres: joanna.paterak@usk.opole.pl – tytuł wiadomości „11.3 

REAT-UE_WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH”. 

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.05.2022 r., do 
godz. 14:00.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego. 

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wymagania podstawowe: 
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia. Złożenie oferty 

przez Wykonawcę na wykonanie tylko części zamówienia przedstawionego w ogłoszeniu, 
spowoduje że oferta zostanie odrzucone ze względu na niespełnienie warunku sposobu 
przygotowania oferty; 

b) wzory dokumentów dołączonych do niniejszego ogłoszenia powinny zostać wypełnione i 
podpisane przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 
w formie zgodnej  z niniejszym ogłoszeniem; 

a) treść złożenia ofert musi być zgodna z treścią ogłoszenia, pod rygorem ich odrzucenia; 
b) Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować kompletną i jednoznaczną cenę, 

uwzględniającą wszystkie przewidziane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 
wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty 
związane z kompleksową realizacją zamówienia;  

c) ustalenie prawidłowej stawki VAT należy do obowiązków Wykonawcy; 
d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
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e) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia; 

f) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane: 

 w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem; 

 w formie skanów, w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej e-
mail; 

g) przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

2. Wymagania szczegółowe: 
a. w składanej ofercie do Zamawiającego należy podać cenę netto i cenę brutto  zgodnie z 

formularzem ofertowym, będącym załącznikiem nr 2 do ogłoszenia; 
b. oferta złożona do Zamawiającego musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do 

występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika 
to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z 
wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności; 

c. wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów 
potwierdzających prawo do reprezentacji (KRS, CEIDG). 

d. Oferta musi zawierać potwierdzenie (np. rekomendacje) spełnienia warunku udziału nr 1 w 
postępowaniu, opisanego w pkt 6. 

e. do oferty należy również dołączyć oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2019 roku  poz.1781) na potrzeby związane z ogłoszonym postępowaniem, zgodnie z 
załącznikiem nr 4. 

11. Odrzucenie Wykonawcy 

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: 

a) niespełniania warunków udziału w postępowaniu. 

b) niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem. 

12. Negocjacje 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny oferty. 

13. Sposób porozumiewania się z Zamawiającego z Wykonawcami 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje z 
wyłączeniem informacji o wyniku prowadzonego postępowania, Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
sobie pisemnie drogą mailową i/lub umieszcza na stronie internetowej: 
https://bip.usk.opole.pl/177/182/zamowienia-publiczne-poza-ustawa-pzp.html. 

14. Wynik prowadzonego postępowania  

O wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając 
stosowne ogłoszenie na stronie internetowej USK w Opolu:  
https://bip.usk.opole.pl/177/182/zamowienia-publiczne-poza-ustawa-pzp.html 
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15. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na 
każdym etapie jego prowadzenia. 

16.  Zawarcie umowy z Wykonawcą 

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonana po podpisaniu umowy pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu – wzór umowy stanowi załącznik nr 5.  
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że zawarcie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej, Zamawiający może odstąpić od zawarcia 
umowy z Wykonawcą. 

17.  Pozostałe Informacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści ogłoszenia przed 
rozstrzygnięciem wyboru ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści 
ogłoszenia  zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści ogłoszenia będą wymagały zmiany treści ofert 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

3. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe - informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych znajdują się na stronie USK w Opolu. 
https://bip.usk.opole.pl/download/attachment/190/rodo_zapytania.pdf. 

4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zapytaniach ofertowych - 
załącznik nr 6. 

5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do wszystkich dokumentów i opracowań wykonanych/wytworzonych w ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym prawo do wykorzystywania dokumentów w części lub w całości – na 
wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim. 

18. Załączniki 

1) Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 - formularz ofertowo – cenowy 

3) Załącznik nr 3 - oświadczenie_ potwierdzenie spełnienie warunków. 

4) Załącznik nr 4 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

5) Załącznik nr 5 - wzór umowy 

6) Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna_ przetwarzanie danych 

Podpis Zamawiającego  
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