
   Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania zamówień publicznych USK w Opolu 

ZAPYTANIE OFERTOWE DTL/APS -181/2022 

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 Anna Sabat-Gałąź, tel.: 
(77) 45 20 407, e-mail: anna.sabat-galaz@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 

1) Zakup, dostawa, uruchomienie urządzenia 
wielofunkcyjnego oraz przeszkolenie z jego obsługi w 
ramach  projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z 
COVID-19” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-
2020, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych, osi priorytetowej VII Integracja 
społeczna, 

2) Zakup i dostawa słuchawek bezprzewodowych w ramach 
przedsięwzięcia pn. „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w 
Opolu przyjazny pacjentom ze szczególnymi potrzebami” 
realizowanego w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla 
zdrowia z POWER  2014-2020  

ZAKRES PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 

4. Oferty częściowe i oferty wariantowe 

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe 

5. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia 

do 4 tygodni od zawarcia umowy 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby/firmy, które posiadają uprawnienia do 
prowadzenia działalności wymagane w powyższym zakresie. 

b) wypełnienie formularza ofertowo cenowego oraz spełnienie warunków technicznych 
wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 2 do DTL/APS-181/2022 

WYKONAWCA MUSI POSIADAĆ 

ODPOWIEDNIE DOŚWIADCZENIE 

ORAZ WIEDZĘ: 

TAK - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. 

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:  
a) w siedzibie Zamawiającego, tj. w Kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Al. 

Witosa 26, 45-401 Opole: Ofertę należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu szczelnie 
zamkniętym z dopiskiem: „Sprzęt informatyczny”, lub 

b) drogą mailową na adres anna.sabat-galaz@usk.opole.pl – tytuł wiadomości „Sprzęt 
informatyczny”. 

Termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2022 r., do godz. 15:00.  
Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego. 

Zadawanie pytań  
Pytania moz na zadawac  na adres e-mail: anna.sabat-galaz@usk.opole.pl 
 
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 kilka ofert na wykonanie poszczególnych części 
zamówienia.  
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; 
c) treść złożenia ofert musi być zgodna z treścią ogłoszenia, pod rygorem ich odrzucenia; 
d) 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;  
e) ustalenie prawidłowej stawki vat należy do obowiązków wykonawcy; 
f) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
g) zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia; 
h) 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; 



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 ofertowo-cenowym, 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 spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
opisane 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 3a lub 3b. 

11. Odrzucenie Wykonawcy 

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: 
a) niespełniania warunków udziału w postępowaniu. 

b) niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem. 

12. 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 

13. Unieważnienie postępowania 

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

14. Załączniki 

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

3) Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
4) Załącznik nr 4 - wzór umowy; 
5) Klauzula informacyjna_ przetwarzanie danych 

15. Podpis Zamawiającego  

 


