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Siemiatycze dnia 08.08.2022r 
 
SP ZOZ BP/07/22 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 tyś zł 

 
„Dostawa Agregatu Prądotwórczego dla SP ZOZ w Siemiatyczach” 

 
WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 

WWW.SPZOZSIEMIATYCZE.PL 
 

I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: 

Przedmiot zamówienia będzie obejmował: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie agregatu 

prądotwórczego do Zakładu opiekuńczo leczniczego w Bacikach Średnich. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca zapewni na własny koszt dostawę w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca dostarczy wymagane urządzenie wraz z wyposażeniem wg załącznika nr 1a do 

niniejszego Zapytania Ofertowego stanowiącym jego integralną część oraz późniejszej umowy 

5. Przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022r. 

6. Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu/montażu oraz uruchomieniu 

gotowy do pracy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów 

finansowych, organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej 

eksploatacji a nie stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia. 

7. Wszelkie materiały instalacyjne niezbędne do prawidłowego montażu oraz rozruchu 

urządzenia lezą po stronie wykonawcy. 

8. Układ odpowiedzialny za sterowanie samoczynnym załączeniem się agregatu 

prądotwórczego oraz jego automatyczny wyłączeniem ATS125A / SZR  

9. Po stronie wykonawcy jest wykonanie wiaty na agregat. 

10. Wymóg zgłoszenia do UDT jeżeli  będzie/jest to wymagane przepisami prawa, leży po stronie 

wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia Instrukcji Współpracy Ruchowej (IWR) oraz 

przekazanie co najmniej jednego egzemplarza Zamawiającemu. 

12. Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa wykonawca dokona wszelkich zgłoszeń do 

odpowiednich instytucji oraz uzyska wymagane zgody na realizację oraz użytkowanie 

przedmiotu zamówienia oraz użytkowanie urządzenia. 

13. Gwarancja  na urządzenie oraz wyposażenie min 24 miesiące. 

14. Wykonawca przeprowadzi przeglądy serwisowe w trackie trwania gwarancji. Koszty 

przeglądów serwisowych po stronie Wykonawcy. 

15. Instruktaż z obsługi i konserwacji urządzenia dla wskazanych pracowników Zamawiającego. 

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

17. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

II. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WARUNKI UDZIAŁU: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, w przypadku, w którym złożony odpis jest starszy niż 6 m-cy Zamawiający 

samodzielnie dokona, pobierze dokument z ogólnodostępnych baz danych 
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2. Oświadczenie, iż oferowany, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, asortyment posiada odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczające do 

stosowania i obrotu na terenie Polski i krajów UE. (oświadczenie własne) 

3. Na wniosek Zamawiającego Katalogi, ulotki oferowanego sprzętu. Dokumenty potwierdzające 

oświadczenie złożone z pkt 2. 

4. Oświadczenie że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 

na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

 

Uwaga. 
W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów i próbek 
potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w załączniku nr 2 
Dokumenty i próbki te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie 
Zamawiającego. 
 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 3  miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. Termin związania oferta wynosi 30 dni od dnia otwarcia 

3. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym odbędzie się na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktur VAT po protokolarnym bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku stwierdzenia braków bądź usterek wykonawca nie może wystawić w/w faktury aż 

do ponownego protokolarnego bez usterkowego odbioru. 

IV. OPIS SPOSOBU KOMUNIKACJI WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM 

1. Pytania można kierować do 11.08.2022 na adres: 

zamówienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl 

2. Zamawiający, zaznacza możliwość nieudzielania odpowiedzi, jeżeli uzna pytanie za nieistotne. 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę (archiwum – wszystkie wymagane pliki niniejszym 

zapytaniem), przesyłając ją za pomocą poczty elektronicznej na adres 
zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl  

2. Pliki oferty powinny zostać złożony w formie elektronicznej podpisany za pomocą podpisu 
kwalifikowalnego bądź profilem zaufanym lub osobistym 

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Zamawiający zaleca aby każdy plik został stworzonych w formacie pdf 
5. W przypadku podpisu kwalifikowalnego Zamawiający zaleca wewnętrzny podpis wewnętrzny 
6. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania. 
7. Wykonawca przygotowane i podpisane dokumenty kompresuje do jednego pliku za pomocą 

programu 7-zip dostępnego  adresem: https://7-zip.org.pl/) dopuszczalne formaty kompresji (zip, 
tar, gzip, 7Z) zabezpieczone hasłem. 

8. Wykonawca przesyła hasło do odszyfrowania skompresowanego pliku na adres 
zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl w dniu otwarcia ofert do godziny 10:05. 

Oferta powinna zawierać 

a) Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 

b) Wypełniony i podpasany załącznik nr 1a 

c) Wypełniony i podpisany wzór oświadczenia z art. 7 ust 1 specustawy (zał. nr 3) 

d) Pełnomocnictwo do reprezentacji jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych w oryginale 

w formie elektronicznej podpisana za pomocą podpisu kwalifikowalnego bądź profilem 

zaufanym lub osobistym. Bądź w formie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Notariusza 

e) Zawierać dokumenty wymienione w Rozdziale II niniejszego Zapytania Ofertowego. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl do dnia  15.08.2022r.  do godz. 10:00.  

mailto:zamówienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl
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2. Przed otwarciem ofert po godzinie 10:00 wykonawca przesyła hasło do zaszyfrowanego 

archiwum 

3. Otwarcie  ofert zostanie dokonane  w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.08.2022r.  o godz. 

10:10. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Zapytanie Ofertowe zamieszczono na stronie: www.spzozsiemiatycze.pl.  

Zamawiający zaleca nazywanie pliku  SP ZOZ BP/07/22 

W tytule wiadomości 

„Dostawa Agregatu Prądotwórczego dla SP ZOZ w Siemiatyczach” 

VII. OCENA OFERT 
1. Kryterium oceny Cena 100% 
2. Do oceny kryterium cena będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty.  

3. Dodatkowo Zamawiający informuje iż rozliczenie z wykonawcą będzie odbywać się w walucie 

polskiej (PLN). 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną i którego oferta 

będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego. 

5. W przypadku złożenia ofert jednakowych przez Wykonawców w odniesieniu do kryterium cena. 

Zamawiający wezwie Wykonawców do przedłożenia ofert dodatkowych. 

6. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po 

przecinku. 

7. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert oraz 

umieści informację o wyborze na stronie internetowej www.spzozsiemiatycze.pl 

8. Cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy i 

określonymi w niniejszej Zapytaniu Ofertowym m.in.:  

a) transport do miejsca przeznaczenia urządzenia (wraz z opakowaniem transportowym np. 

palety),  

b) ubezpieczenie towaru,  

c) opłaty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji, koszty wszystkich czynności 

związanych z obrotem towarowym z zagranicy wynikające z przepisów prawa celnego, koszty 

załadunku i rozładunku), 

d) należności celne, podatek VAT. 

e) Prace naprawcze 

f) Przeglądy gwarancyjne 

9. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku 

VIII. INFORMACJA O DODATKOWYCH UPRAWNIENIACH ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 

3. W przypadku stwierdzenia braku wymaganego dokumentu niniejszym ogłoszeniem. Zamawiający 

wezwie wykonawcę do uzupełnienia braków. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert. Co oznacza, że Zamawiający 

może wybrać ofertę droższą. 

5. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem 

SP ZOZ w Siemiatyczach z tytułu otrzymania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz 

przygotowania i złożenia ofert na to Zapytanie. 

 

IX. RODO: 

 

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest SPZOZ w 

Siemiatyczach ,ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze; 

http://www.spzozsiemiatycze.pl/
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2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: Iodo@spzozsiemiatycze.pl;.  

3. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa, adres siedziby/korespondencyjny, telefon, adres 

mail będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz w celu archiwizacji.  

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień 

publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.  

5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z 

uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom 

przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.  

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a 

następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, 

począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie 

zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).  

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:  

- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do 

danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu;  

- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w 

przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia 

przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 

dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 

Zamawiający zaznacza iż wzór protokołu odbioru sprzętu może ulec zmianie. 
 

Dyrektor SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk 
/podpis w oryginale/ 
 

          
 
 
 
 
Załączniki: 
Formularz ofertowy – załącznik, nr 1 
Formularz min. parametrów granicznych – załącznik nr 1a 
Wzór umowy załącznik nr 2 
Wzór oświadczenia z art. 7 ust 1 specustawy załącznik nr 3 
Wzór protokołu odbioru sprzętu Załącznik nr 4 
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