Kamień Pomorski, dnia 27. grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4D/POIR/2.1/2017
w związku z realizacją projektu
pn.: „Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia
Kręgowego” w ramach Działania 2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI SA siedzibą w Kamieniu Pomorskim (72-420) przy ul. Szpitalnej 14,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418151,
NIP: 8610003610, REGON: 000288254.
Adres korespondencyjny:
ul. Szpitalna 14
72-420 Kamień Pomorski
Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu: Karolina Roznerska
e-mail: k.roznerska@u-kp.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016) oraz
w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (MR/IR2014-2020/17(2)12/2016).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: dostawy
2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33100000-1: Urządzenia medyczne
3. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu i wyposażenia opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia
Zamówienie obejmuje dostawy poniższego sprzętu:
Część A
Urządzenie do elektroterapii
Urządzenie do krioterapii
Urządzenie do laseroterapii z aplikatorem skanującym + okulary
Urządzenie do elektroterapii
Lampa do terapii światłem spolaryzowanym
Część B
Bieżnia do oceny i treningu chodu, marki Zebris FDM-THM-M-2i lub urządzenie równoważne
Część C
Zestaw do rejestracji i analizy EMG
Zestaw do odbioru i synchronizacji sygnału A/D z systemem EMG TeleMyo
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Część D
Urządzenie do diagnostyki i rehabilitacji „Luna” lub urządzenie równoważne
Część E
Stół rehabilitacyjny z regulacją wysokości i zagłówkiem - trzyczęściowy
Stół rehabilitacyjny z regulacją wysokości i zagłówkiem - dwuczęściowy
Stół do pionizacji
Schody terapeutyczne
Część F
Podnośnik basenowy automatyczny I- SWIM lub urządzenie równoważne
Podnośnik dla niepełnosprawnych
Wózek inwalidzki
Pozostałe wyposażenie dla niepełnosprawnych( kule, balkoniki, ortezy , itp.)
Część G
Zestaw do badań snu do wykorzystania w badaniach w zakresie neurorehabilitacji
Część H
Fotel do badań urologicznych
Przedmiot zamówienia został podzielony na części, na które w ramach postępowania można składać
oferty częściowe.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub
więcej części wymienionych w pkt. 3 powyżej.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: zgodny z ofertą, ale nie dłużej niż:
6.1 45 dni dla CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia.
6.2 45 dni dla CZĘŚCI 2 przedmiotu zamówienia.
6.3 45 dni dla CZĘŚCI 3 przedmiotu zamówienia.
6.4 45 dni dla CZĘŚCI 4 przedmiotu zamówienia.
6.5 45 dni dla CZĘŚCI 5 przedmiotu zamówienia.
6.6 45 dni dla CZĘŚCI 6 przedmiotu zamówienia.
6.7 45 dni dla CZĘŚCI 7 przedmiotu zamówienia.
6.8 45 dni dla CZĘŚCI 8 przedmiotu zamówienia.
7. Miejsce realizacji zamówienia: Dostawa przewidziana jest do zrealizowania bezpośrednio do siedziby
Zamawiającego.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. W przypadku Wykonawców składających ofertę na dostawę w postępowaniu mogą brać udział
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1.1. Posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego
warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę
jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jednej dostawy sprzętu medycznego / rehabilitacyjnego
odpowiadającej wartością składanej ofercie – wartość ta obliczana dotyczy każdej z części
zamówienia.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą
wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotów,
na rzecz których prace / usługi te zostały wykonane na Załączniku do Zapytania ofertowego „Wykaz
wykonanych zamówień” wraz z referencjami bądź innymi dokumentami wystawionymi przez
podmiot, na rzecz którego dostawy ujęte w wykazie wykonanych zamówień zostały wykonane,
określające, czy zostały one wykonane należycie (lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z

Zapytanie ofertowe nr 4D/POIR/2.1/2017 w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod
Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego” w ramach Działania 2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

2

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki
powinni spełniać wszyscy Wykonawcy łącznie.
1.2. Dysponowania niezbędnymi zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie
przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia),
tj.:
a) wyznaczenie koordynatora – osoby odpowiedzialnej za dostawę, która odpowiadała za
proces sprzedaży i dostawy urządzeń medycznych.
Wnioskodawca nie precyzuje kwalifikacji i oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składa wraz
z ofertą wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami na Załączniku do Zapytania ofertowego „Wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki
powinni spełniać wszyscy Wykonawcy łącznie.
1.3. Posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełnienia tego warunku, Wykonawca składa
oświadczenie o posiadaniu zdolności ekonomicznej i finansowej.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone
przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie poszczególnych warunków udziału
w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu chce polegać na
zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
5. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą
dokumentów, które będą zawierały w szczególności informacje o: 1) zakresie udostępnionych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakresie i okresie, udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:
1.1 w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.);
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1.2 którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
1.3 którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
1.4 którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.5 w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego
zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć:
2.1 oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego
„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”
2.2 aktualny, nie starszy niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3. Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę
(spółka cywilna, konsorcjum) muszą spełnić warunki niewykluczenia z postępowania i załączyć komplet
oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt 2 powyżej.
4. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie polegał
na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące tych podmiotów
określone w pkt 2 powyżej.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
VI. WADIUM
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik do
Zapytania ofertowego „Formularz oferty”.
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2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników
opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami
opracowanymi przez Zamawiającego.
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i)
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym
(ewidencyjnym) Wykonawcy.
5. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie ze sposobem
reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) lub przez osoby wymienione w
punkcie 8.1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca albo
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z
oryginałem).
7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami.
8. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
8.1 W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do
tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do
reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem
reprezentacji określonym w tych dokumentach;
8.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - informację o
ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia (do oferty
należy dołączyć stosowny dokument ustanawiający pełnomocnika np. pełnomocnictwo, umowę
spółki cywilnej, umowę konsorcjum);
8.3 Oświadczenie(a) o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do
Zapytania ofertowego;
8.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.5 Wykaz wykonanych zamówień zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego;
8.6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik do Zapytania ofertowego;
8.7 W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na
zasobach innych podmiotów – dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z pkt. IV.5-6 Zapytania ofertowego.
9. Oferty oraz wszelkie inne oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne,
z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Wykonawcę – informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową, na
adres Zamawiającego lub przesłać e-mailem na adres e-mail: k.roznerska@u-kp.pl
2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 01.02.2018 roku – godz. 09.00.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – 4D Dostawa sprzętu 2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe
– 4D Dostawa sprzętu 2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie
skanu podpisanej oferty (.pdf).
5. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt.
1 powyżej lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1 powyżej.
6. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści
stosowną informację pod adresem http://uzdrowisko-kamienpomorski.pl/dotacje-unijne/ + na
portalu konkurencyjności.
X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01. lutego 2018 r. o godz. 10.00.
2. Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bez udziału Wykonawców.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania oraz zamieści
stosowną informację pod adresem http://uzdrowisko-kamienpomorski.pl/dotacje-unijne/ + na
portalu konkurencyjności nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert z
zastrzeżeniem, iż w przypadku konieczności korekty/uzupełnienia/ wyjaśnienia otrzymanych ofert
termin 7 dni roboczych liczony będzie od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dosłanie
korekt/uzupełnień/wyjaśnień.
XI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY
1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV niniejszego
Zapytania ofertowego oraz nie podlegające wykluczeniu zgodnie z punktem V niniejszego Zapytania
ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:
KRYTERIUM
OCENY OFERT

Cena ryczałtowa
brutto

WAGA
PUNKTOWA

80 %

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
OCENY OFERT
W kryterium „Cena ryczałtowa brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie
informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Cena ryczałtowa brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją
na PLN po średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofert.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób
następujący:
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=

Okres gwarancji

20 %

cena ryczałtowa brutto najtańszej spośród złożonych ofert
cena ryczałtowa brutto badanej oferty

x […]

Oferta może otrzymać za kryterium „Cena ryczałtowa brutto” maksymalnie 80
punktów.
W kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający dokona oceny na podstawie
informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Okres gwarancji na dostawy sprzętu liczona jest w miesiącach i rozpoczyna się z
dniem podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12
miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią
Zapytania ofertowego.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty okresu gwarancji,
oferta Wykonawcy również zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią
Zapytania ofertowego.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób
następujący:
=

okres gwarancji badanej oferty
najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

x […]

Oferta może otrzymać za kryterium „Okres gwarancji” maksymalnie 20 punktów.

2. Ocena dokonywana będzie dla każdej części zamówienia osobno według zasad opisanych w pkt. 1
powyżej.
3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów dla każdej z części przedmiotu zamówienia, co stanowi
sumę maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach każdego z kryteriów oceny.
4. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę(-y) zostanie uznana oferta(-y), która(-e) spełniła(ją) wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega(-ją) wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska(ją) największą liczbę punktów dla danej części przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze tę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na
środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko można wykazać poprzez np.
(poniższa lista jest przykładowa):
a. zastosowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie ilości odpadów powstałych w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia lub na etapie późniejszego użytkowania przez Zamawiającego,
b. zastosowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie zużycia wody w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia lub na etapie późniejszego użytkowania przez Zamawiającego,
c.

zastosowanie energooszczędnych rozwiązań umożliwiających zmniejszenie energochłonności w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub na etapie późniejszego użytkowania przez
Zamawiającego,

d. wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu,
e. wykazanie, iż w ramach realizacji przedmiotu zamówienia ograniczone zostanie obciążenie
środowiska, w tym ograniczona zostanie ilość zanieczyszczeń / emisji uwolnionych do środowiska.
Punkty zostaną przyznane wg następującego schematu: Za wykazanie jednego rozwiązania/sposobu
realizacji zamówienia, pozytywnie oddziałującego na środowisko naturalne, Oferentowi zostanie
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przyznany 1 pkt. Oferent może wskazać dowolną liczbę możliwych sposobów spełnienia aspektów
wpływających pozytywnie na środowisko – nie więcej niż 10.
7. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert,
co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki
lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty/uzupełnienia/wyjaśnień,
wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Nie
dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom
podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany
warunków złożonej oferty.
9. W przypadku Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania, w trybie opisanym w pkt. 8 powyżej,
do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny ryczałtowej brutto
zamówienia. Jeżeli przedstawione wyjaśnienia nie uzasadniają zaproponowanej ceny, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe
Zamawiającego; postępowanie jest obarczone istotną wadą; w wyniku zmiany obiektywnych warunków,
realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. Wykonawcom nie przysługują żadne
roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek
z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
11. Zastrzeżenia:
11.1.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania;

11.2.

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w
całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy
powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;

11.3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego, lub prawo
do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyn. Z
tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

XII. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 10 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do niego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień pod adresem http://uzdrowisko-kamienpomorski.pl/dotacjeunijne/ + na portalu konkurencyjności.
3. Wyjaśnienia stanowić będą integralną część Zapytania.
4. Pytania należy kierować pisemnie pod adresem Zamawiającego lub przesyłać mailem na adres
k.roznerska@u-kp.pl. Każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdzić fakt ich otrzymania.
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5. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia Zapytania
ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia, informacja o tym fakcie
zostanie niezwłocznie zamieszczona pod adresem http://uzdrowisko-kamienpomorski.pl/dotacjeunijne/ + na portalu konkurencyjności.
6. W przypadku gdy zmiana Zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający
w trybie opisanym w pkt 4 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
XIII. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać
przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
XIV. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania
Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony
wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do
przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbiorów lub opóźnień w realizacji zadań
powiązanych;
d) Zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub
organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu
umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu robót lub dostaw Zamawiający powiadomi
Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
e) Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy;
f) Konieczność
zrealizowania
projektu
przy
zastosowaniu
innych
rozwiązań
technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem umowy.
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących
przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
Wykonawcę;
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b) Rezygnacja z części zakresu rzeczowego dla zakresu prac, których wykonanie nie będzie
konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych usług lub niezrealizowanych
dostaw.
1.3 Inne zmiany:
a) W zakresie kolejności i terminów wykonywania usług i/lub dostaw;
b) W przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, techniczny lub zmiany
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych;
c) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek
tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą
zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający
zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie
optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

……………………., dnia ............................

ZAMAWIAJĄCY
UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI SA siedzibą w Kamieniu Pomorskim (72-420) przy ul. Szpitalnej 14,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418151,
NIP: 8610003610, REGON: 000288254.

W imieniu Wykonawcy

(nazwa, adres siedziby Wykonawcy, NIP, REGON, dane teleadresowe / ew. czytelna pieczęć)
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4D/POIR/2.1/2017
w związku z realizacją projektu
pn.: „Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia
Kręgowego” w ramach Działania 2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
przedstawiam(y) następującą ofertę na następujących warunkach:

Lp.

Nazwa

Oferta

CZĘŚĆ … PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*
1

Cena ryczałtowa brutto [w PLN]

2

Okres gwarancji [w m-cach]

* Należy wypełnić w tych częściach przedmiotu zamówienia, w których składana jest oferta.

Na okoliczność weryfikacji cen jednostkowych załączamy wypełniony formularz wykazu cen (tabela z Opisu
Przedmiotu Zamówienia).
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
1. Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz z załącznikami, uznajemy się
związani określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam(-y), że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam(-y), że oferowane przez nas roboty budowlane/dostawy* (niepotrzebne skreślić) spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam(-y), że wyżej podana cena ryczałtowa brutto zawiera wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
5. Oświadczam(-y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczam(-y), że informacje i dokumenty zawarte na stronach ……………. naszej oferty stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzegamy, ze nie mogą być one udostępnione.

Miejscowość …………………, dnia ……………

.....................................................................................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo)
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie realizacją projektu pn.: „Utworzenie Instytutu Badawczego
Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego” w ramach Działania 2.1.
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020voświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji ani że w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
majątku ani że sąd nie zarządził likwidacji majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
- Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z póżn. zm.).
2. Oświadczam, że w stosunku do mnie nie ogłoszono upadłości (nie dotyczy sytuacji, gdy po ogłoszeniu
upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn.
Dz. U. z 20! 5 r., poz. 233 z późn. zm.).
3. Oświadczam, że nie naruszyłem poważnie w sposób zawiniony obowiązków zawodowych, w tym w
szczególności nie doszło do sytuacji, że wykonałem lub nienależycie wykonałem zamówienie w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa.
4. Oświadczam, że nie doszło do sytuacji, w której z przyczyn leżących po mojej stronie nie wykonałem
albo nienależycie wykonałem w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
5. Oświadczam, że nie naruszyłem obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (nie dotyczy sytuacji dokonania płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarcia wiążącego porozumienia z właściwymi organami w sprawie spłaty tych należności).
6. Oświadczam, że w stosunku do mnie nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym,
przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu 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.

Miejscowość …………………, dnia ……………

.....................................................................................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo)

UWAGA: Niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4D/POIR/2.1/2017
w związku z realizacją projektu
pn.: „Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia
Kręgowego” w ramach Działania 2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
przedstawiam(-y) wykaz wykonanych zamówień

L.p.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający

Termin wykonania
zamówienia

Wartość
zamówienia

Podmiot
realizujący
zamówienie
(Wykonawca/
podmiot
udostępniający
zasoby)

1.
2.
3.
4.

Do wykazu należy dołączyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
zamówienia były wykonywane.

Miejscowość …………………, dnia ……………

.....................................................................................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo)
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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU
ZAMÓWIENIA
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4D/POIR/2.1/2017
w związku z realizacją projektu
pn.: „Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia
Kręgowego” w ramach Działania 2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Dysponuję(my) osobami wymienionymi w tabeli poniżej i będą one wykonywać wskazane w niej czynności
przedmiotu zamówienia, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego warunkami:

Lp

Imię i
nazwisko

Kwalifikacje
Zawodowe /
Uprawnienia

Doświadczenie

Wykształcenie

Zakres
Podstawa do
wykonywanych dysponowania przez
czynności w
Wykonawcę daną
ramach
osobą (np. umowa o
przedmiotoweg
pracę, umowa
o zamówienia
zlecenie, itp.)

1
2
3
4

Miejscowość …………………, dnia ……………

.....................................................................................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo)
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