Grybów, dn. 25.11.2020 r.
Znak spr./nr grantu COVID-19.06.06

ZAPYTANIE OFERTOWE
SZANOWNI PAŃSTWO
W związku z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 118/2020/DEF z dnia 3 sierpnia 2020 r.
zmienionego zarządzeniem nr 129/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 20 sierpnia 2020 r. Caritas Diecezji
Tarnowskiej, która prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie, współrealizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” .
W ramach realizacji projektu, o którym mowa powyżej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Diecezji
Tarnowskiej z siedzibą w Grybowie (33-330), ul. Rynek 10,

zaprasza do złożenia oferty

na

jednorazowe dostarczenie do siedziby Zakładu środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych w
terminie od 14.12.2020 r. do 19.12.2020 r., zgodnie z przedstawioną specyfikacją – Załącznik nr 1.
I. Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej
Siedziba Zamawiającego: 33-330 Grybów, ul. Rynek 10, NIP Zamawiającego: 738 10 10 110
Osoba uprawniona do składania zapytań ofertowych w imieniu Zamawiającego: Paweł Bobrowski –
dyrektor, tel. 509 618 703, e-mail: zolgrybow@gmail.com
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
Zarządzeniu Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas w Grybowie oraz ustawą z 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).
III. Osoba uprawniona do kontaktów:
Paweł Bobrowski, ul. Rynek 10, 33-330 Grybów, tel. 509 618 703, e-mail: zolgrybow@gmail.com
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych
wyszczególnionych w zestawieniu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
V. Termin realizacji zamówienia (zgodnie z umową):
Nie wcześniej niż 14 grudnia 2020 r., nie później niż 19 grudnia 2020 r.

VI. Warunki płatności:
Płatność przelewem, z terminem płatności wynoszącym 14 dni, na podstawie faktury VAT dostarczonej do
siedziby Zamawiającego wraz z zamówionym towarem.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:



nie podlegają wykluczeniu (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór),



nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
– wzór),



Oświadczyli, że zapoznali się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązują
się do ich przestrzegania (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – wzór)

Spełnienie powyższych warunków będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zarządzeniu Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Caritas w Grybowie Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadaniu co najmniej 10% 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.

W celu wykazania spełnienia powyższych warunków Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenia do
niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór).
2.

Ocena spełniania wymogu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału
przeprowadzona zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia musi
złożyć każdy z Wykonawców samodzielnie.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej
opisem i w terminie, jak podano w rozdziałach nr X i XI, która winna zawierać następujące
wypełnione dokumenty:
a. Zestawienie asortymentowo-cenowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 1,

b. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2,
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, którego wzór
stanowi załącznik nr 3,
d. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i
zobowiązaniu do ich przestrzegania, którego wzór stanowi Załącznik nr 6.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Oferty podlegające ocenie muszą być
kompletne i złożone w terminie, o którym mowa w rozdziałach nr X i XI.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim (oferta i wszelkie inne dokumenty złożone w
językach obcych powinny być przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę), czytelnym
pismem ręcznym nieścieralnym atramentem lub tuszem, bądź na maszynie lub komputerze oraz
podpisana (czytelnie Imię i Nazwisko lub parafka + pieczątka) przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub
dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
7. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów informacji.
9. Oferta powinna zawierać Nazwę Oferenta, datę sporządzenia oferty, adres lub siedzibę Oferenta,
numer telefonu, numer NIP, pod rygorem nieważności.
10. Oferent ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po
terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego i odesłana bez otwarcia Oferentowi.
12. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert oraz
winna być podpisana, przez uprawnioną osobę (czytelnie Imię i Nazwisko oraz pieczęć podmiotu) w
miejscu przeznaczonym do podpisu.
13. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania ofert w
uzasadnionych przypadkach.
15. Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
16. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego lub w związku z
jego unieważnieniem.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania lub
realizacji umowy na dostawę przedmiotowych środków ochrony osobistej i środków
dezynfekcyjnych.

18. Przesłanki uprawniające do odrzucenia oferty:
a. jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c. zostanie złożona po terminie składania ofert,
d. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
e. nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
oświadczeń, informacji, będzie zawierać uchybienia formalne.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Oferentem w ciągu 5 dni roboczych
od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.
IX. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest ilość zaoferowanego towaru za wskazaną w
Załączniku asortymentowo-cenowym kwotę brutto. Oferta zawierająca najwyższą ilość zaoferowanego
towaru otrzyma najwyższą wartość punktową oferty. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty obrazuje
następująca tabela:
Lp.
-----

1
2
…
n

A
B
C
Opis przedmiotu Kwota
brutto Ilość
opakowań
zamówienia
przeznaczona przez zaoferowanych
Zamawiającego na przez Oferenta
zakup

Asortyment 1
Asortyment 2
…….
Asortyment n
--------------

Suma
37 508,94 zł brutto

----------

D
K - współczynnik
cenowoasortymentowy
będący
ilorazem
wartości wskazanych
w kolumnach B i C, w
zaokrągleniu
do
dwóch
liczb
po
przecinku (B/C - czyli
wartość wskazaną w
kolumnie B należy
podzielić
przez
wartość wskazaną w
kolumnie D)

SUMA K:

Punkty ofert będą obliczone wg wzoru: Liczba punktów danej oferty = (X/Y) x 100 pkt, gdzie:
SUMA K – wartość sumy współczynników asortymentowo-cenowego wyliczona dla danej oferty,
X – najniższa wartość SUMY K spośród złożonych ofert,
Y – wartość SUMY K badanej oferty,
UWAGA:
A. Oferta, o najwyższej liczbie punktów zostanie ofertą zwycięską, w przedmiotowym postępowaniu na
dostawę środków ochrony osobistej.

B. Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego poprawienia oczywistych omyłek
rachunkowych, o czy niezwłocznie powiadomi dotyczącego Oferenta
X. Termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 04.12.2020r. do godziny 13:00 w formie papierowej bezpośrednio do siedziby
Zamawiającego (biuro zakładu - Dyrekcja) lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego, w
zamkniętej kopercie z następującym opisem:

,,OFERTA na dostawę materiałów medycznych i środków dezynfekcyjnych
Znak spr./nr grantu COVID-19.06.06”

XI. Termin otwarcia ofert, oceny i rozstrzygnięcia postępowania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2020r. o godzinie 13:10; po czym Komisja powołana ds. oceny
złożonych ofert i wyboru Oferenta przystąpi do dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert.
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi po dokonaniu oceny niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia
08.12.2020 r. do godz. 15.00. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną
wszyscy uczestnicy postępowania a wyniki te zostaną umieszczone na stronie Zamawiającego
www.zolgrybow.pl / zakładka PRZETARGI
Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Zestawienie asortymentowo-cenowe ,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – wzór,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - wzór,
Załącznik nr 4 – Wzór Umowy,
Załącznik nr 5 – Wzór ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i
zobowiązaniu do ich przestrzegania.

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego: Paweł Bobrowski – dyrektor ZOL Caritas w Grybowie

Załącznik nr 1 – Zestawienie asortymentowo-cenowe
Znak spr./nr grantu COVID-19.06.06
Dane Wykonawcy/Oferenta (pełna nazwa/firma, adres):
Nazwa Wykonawcy:

……………………………………..………………………………

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………
NIP:

………………………………………………………………………

Tel., email Wykonawcy: ……………………………………………………………………..

OFERTA
na dostawę materiałów medycznych i środków dezynfekcyjnych do Zakładu OpiekuńczoLeczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej z siedzibą ul. Rynek 10, 33-330 Grybów
w okresie od 14.12.2020 r. do 19.12.2020 r.
Znak spr./nr grantu COVID-19.06.06
Lp.

-----

1
2
3
4
5
6

A

B

Opis przedmiotu zamówienia

Kwota zł brutto
przeznaczona przez
Zamawiającego na
zakup danego
asortymentu

9
10

maseczki chirurgiczne jednorazowe a’50 - op.
maseczki z filtrem FFP2 a’1 - szt.
gogle ochronne a’1 - szt.
rękawiczki jednorazowe a’100 nitryl, rozm. S - op.
rękawiczki jednorazowe a’100 nitryl, rozm. M – op.
rękawiczki jednorazowe a’100 nitryl, rozm. L – op.
fartuchy ochronne z włókniny o gramaturze
minimum 25 g/m² rozmiar średni lub uniwersalny
a’1 – szt.
Kombinezony ochronne medyczne rozmiar średni
lub uniwersalny a’1 – szt.
środki do medycznej dezynfekcji powierzchni 1 litr
środki do medycznej dezynfekcji ciała/rąk 1 litr

------

------------------------------------------------

7
8

C
Ilość
op./szt./litrów
zaoferowanych
przez Oferenta
(Oferent uzupełnia
wszystkie rubryki)

2 508,94
5 000,00
1 500,00
2 000,00
10 000,00
4 000,00
3 000,00
3 500,00
3 000,00
3 000,00
Suma kwoty brutto
-----------------37 508,94 zł

Miejscowość, data: ………………………………….

................................................................................................................
(Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, Pieczęć podmiotu)

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Zapytania Ofertowego
Znak spr./nr grantu COVID-19.06.06

Wykonawca/Oferent (pełna nazwa/firma, adres):
Nazwa Wykonawcy:

……………………………………..………………………………

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………
NIP:

………………………………………………………………………

Tel., email Wykonawcy: ……………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Dotyczy zapytania ofertowego Znak spr./nr grantu COVID-19.06.06
Ja/My (imię i nazwisko) ......................................................................................................................................
działając
(upoważniony/upoważnieni na piśmie lub wpisany (-ni) w odpowiednich rejestrach)
w imieniu i na rzecz Wykonawcy
...................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy oraz NIP)
oświadczam (-y), że jako Wykonawca nie podlegam (-y) wykluczeniu z zapytania ofertowego z powodu
istnienia okoliczności, o których mowa poniżej.
Z zapytania ofertowego wyklucza się:
1) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)
– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
10) Reprezentowany przez nas podmiot nie zalega w opłaceniu obowiązkowych składek wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Miejscowość, data: ………………………………….

................................................................................................................
(Czytelny podpis, osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy pieczęć podmiotu)

ZAŁĄCZNIK nr 3 do Zapytania Ofertowego
Znak spr./nr grantu COVID-19.06.06

Wykonawca (pełna nazwa/firma, adres):
Nazwa Wykonawcy:

……………………………………..………………………………

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………
Tel., email Wykonawcy: ……………………………………………………………………..

O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

Dotyczy zapytania ofertowego Znak spr./nr grantu COVID-19.06.06
Ja/My
(imię
i
nazwisko)
.................................................................................................działając
(upoważniony/upoważnieni na piśmie lub wpisany (-ni) w odpowiednich rejestrach)
niniejszym oświadczam, że (nazwa, siedziba Wykonawcy):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nie jest/em w żaden sposób powiązana/y z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Caritas Diecezji
Tarnowskiej, ul. Rynek 10, 33-330 Grybów (w tym z 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), w szczególności
poprzez:
1.Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2.Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3.Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4.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, data: …………………..………………….

..................................................................................................................................................
(Czytelny podpis, osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy pieczęć podmiotu)

Załącznik nr 4 - Umowa na dostawę środków ochrony osobistej w ramach realizowanego grantu
Wzór

Dotyczy zapytania ofertowego Znak spr./nr grantu COVID-19.06.06
UMOWA nr ……………………….. zawarta w dniu ……………………….. w miejscowości …………………….
Zawarta w trybie przetargu zapytania ofertowego, pomiędzy:
1. Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Caritas Diecezji Tarnowskiej, 33-330 Grybów, ul. Rynek 10, NIP
738 – 10 – 10 – 110, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez ks. mgr Pawła
Bobrowskiego – dyrektora Zakładu, a :
2. Firmą: ………………………………………….……………
z siedzibą ……………………………………………….
NIP: …………………………………..
Reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych Stronami.
§ 1. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są :
Po stronie Zamawiającego ks. mgr Paweł Bobrowski,
Po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………………
O każdej zmianie osób uprawnionych Strony poinformują się pisemnie.
2. Osoby wymienione w ust.1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielenia
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej
umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizacje przedmiotu umowy
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków ochrony osobistej, szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określa załącznik numer 1 do (zestawienie asortymentowo-cenowe), dostawy będą
polegały na:
 Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot dostawy do siedziby Zamawiającego,
 Dostawca odpowiada za jakość i terminowość dostarczonych produktów. Towar winien być w
oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach z ważną datą ważności produktu w ilości
wskazanej w ofercie - w Załącznik nr 1 załącznik asortymentowo-cenowy, który jes
niezbędnym załącznikiem niniejszej umowy.
2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i sposób zgodny z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w ofercie z dnia …………………….…………. r., dostarczonej do siedziby
Zamawiającego.

§ 3. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w przypadku:
a) na każdym etapie realizacji umowy dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości oferowanego
towaru bez zmiany wartości kwoty brutto,
b) Wycofania oferowanego towaru (wyrobu) z produkcji poprzez zastąpienie go nowym
produktem (zmiana nazwy handlowej, numeru katalogowego, innych elementów
identyfikujących) pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i
przy zachowaniu ceny jednostkowej netto określonej w umowie;
c) w zakresie danych identyfikacyjnych strony umowy, takich jak np. firma, adresu siedziby lub
inne zapisy dotyczące wskazania stron.
§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zrealizuje całość przedmiotowej dostawy towaru w terminie od dnia 14.12.2020 r.
do dnia 19.12.2020 r. sukcesywnie według pojedynczych zleceń.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na miejsce wskazane przez zamawiającego
przedmiotu dostawy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w godzinach od 7:00 do
14:00
§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
37 508,94 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiem 94/100 złotych brutto).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z
tytułu wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją w tym:
koszt opakowania, koszt dostarczenia, koszt ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie
należne cła i podatki.
3. Zapłata za wynagrodzenie nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane zamówienie w całości.
4. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 738-10-10-110
Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………………………………………
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu zamawiającego.
§ 6. ODBIÓR TOWARU
1. Dostawa wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będzie na wskazane miejsce
w magazynie przez Zamawiającego. Odbioru towaru będzie dokonywać osoba upoważniona
przez Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Pracownik w chwili odbioru towaru
zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym
zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań
zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu
jego zawartości.
2. Reklamacje ilościowe i jakościowe będą zgłaszane najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od
dostawy. Towar o wadliwej jakości zostanie wymieniony na towar wolny od wad, a towar
brakujący – uzupełniony w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania przez
Wykonawcę zgłoszenia reklamacji.
§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.
2. Nie przewiduje się możliwości odstąpienia od umowy.

§ 8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu
dostarczenia mniejszej ilości towaru niż określone w umowie.
Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umowę znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawo Zamówień Publicznych.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez strony.
§ 10. WŁAŚĆIWOŚĆ SĄDU

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane
przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
Zamawiający

………………………………………………

Wykonawca

……………………………………………

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – zestawienie asortymentowo-cenowe

Znak spr./nr grantu COVID-19.06.06

Załącznik nr 5 - zawiadomienie o wyborze OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
W dniu 26.12.2020 r. Zamawiający - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej, NIP
7381010110, REGON 850012901-00041, z siedzibą Rynek 10, 33-330 Grybów, zwrócił się z zapytaniem
ofertowym do trzech Wykonawców.
Przedmiotem zamówienia była usługa złożenia oferty na jednorazowe dostarczenie do siedziby Zakładu
środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych
W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano ofertę złożoną przez (nazwa podmiotu)
………………………………………………….……………………………………….……………. , prowadzącą działalność
gospodarczą przy (adres siedziby) ………………………………………………………………….
Oferent powyżej wskazany otrzymał najwyższą ilość punktów i spełnia warunki wymienione w zapytaniu
ofertowym.
Pozostali uczestnicy postępowania, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów:
1. Nazwa podmiotu, liczba punktów ………………………………………………….……………………………………………….
2. Nazwa podmiotu, liczba punktów ………………………………………………….……………………………………………….
3. Nazwa podmiotu, liczba punktów ………………………………………………….……………………………………………….

…………….…………………………………………….…………..
(Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej
NFZ 063/200244/SPO, NIP 7381010110, REGON 850012901-00041, Rynek 10, 33-330 Grybów,

tel. 184482660, email: zolgrybow@gmail.com, Kod res. cz. I - 000000005945 cz. V – 02 cz. VII – 002 cz. VIII - 5170

Znak spr./nr grantu COVID-19.06.06

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o zapoznaniu się
z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych i zobowiązaniu do ich przestrzegania

Wykonawca/Oferent (pełna nazwa/firma, adres):
Nazwa Wykonawcy:

……………………………………..………………………………

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………
Tel., email Wykonawcy: ……………………………………………………………………..
Osoba/ Osoby reprezentujące Wykonawcę: …………………………………………………………………………………….

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam/oświadczamy*, że zapoznałem/am się*
(zapoznaliśmy się*) z poniżej podanymi zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych i
zobowiązuje (zobowiązujemy) się do ich przestrzegania (*niepotrzebne skreślić).
1. Zamawiający informuje, że:
 Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji
Tarnowskiej z siedzibą w Grybowie, ul. Rynek 10.
 Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest Pan
Jerzy Pikul e-mail: caritas3@diecezja.tarnow.pl
 Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego
rozporządzania o ochronie danych.
 Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym, podmiotom przetwarzającym, z którymi
zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmiotom uprawnionym z przepisu prawa.
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 Zamawiający/Oferent ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 Zamawiający/Oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 Podanie przez Zamawiającego/Oferenta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie
danych będzie skutkować nie podpisaniem umowy i odrzuceniem oferty.
 Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2. Zamawiający/Oferent zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu
przewidzianym w Umowie. Wykonanie operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu
przekraczającym zakres i cel wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Zamawiający/Oferent oświadcza, iż zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronią danych.
4. W czasie trwania niniejszej umowy, a także w okresie po jej rozwiązaniu Zamawiający/Oferent
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji służbowych i zawodowych.

Miejscowość, data: ……………………………
Podpis/Podpisy Osoby/Osób reprezentujących Wykonawcę:
Pieczęć podmiotu:

………………………………………………………

