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ZAPYTANIE OFERTOWE 

SZANOWNI PAŃSTWO 

Zwracam się do Państwa z propozycją złożenia oferty na dostawę preparatów żywieniowych (diet) 

przeznaczonych do żywienia dojelitowego do siedziby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji 

Tarnowskiej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. według pojedynczych zleceń, zgodnie z 

przedstawioną specyfikacją w Załączniku asortymentowo-cenowym– 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: Dawid Włodarczyk – dyrektor,  tel. 

510 502 155, e-mail: zolgrybow@gmail.com  

II. Osoba uprawniona do kontaktów po stronie Zamawiającego: 

Dawid Włodarczyk, ul. Rynek 10, 33-330 Grybów, tel. 510 502 155, e-mail: zolgrybow@gmail.com 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów żywieniowych (diet) przeznaczonych do żywienia dojelitowego 

zgodnie z opisem zawartym w zestawieniu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego.  

IV. Termin realizacji zamówienia (zgodnie z umową): 

W okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. według pojedynczych zleceń. 

V. Warunki płatności: 

Płatność przelewem, z terminem płatności wynoszącym 30 dni, na podstawie faktury VAT dostarczonej do siedziby 

Zamawiającego wraz z zamówioną partią towaru. 

VI. 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 5 do Zapytania ofertowego – wzór) 

Spełnienie powyższych warunków będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.  
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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, zostanie 

przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia musi złożyć każdy 

z Wykonawców samodzielnie. 

VII. 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 IX i X, która winna zawierać następujące wypełnione dokumenty: 

a. Wypełniony dokument - 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 5. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Oferty podlegające ocenie muszą być 

kompletne i złożone w terminie, o którym mowa w rozdziałach nr IX i X. 

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 a każdy 

dokument  winien być podpisany, 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 higienicznych. 

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. 

VIII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

Oferty będą ocenianie według kryteriów: cena = 100 % . 

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem: 

Ilość punktów badanej oferty = (Cmin/Cbad) x 100 % przy czym 1 % = 1 pkt. 

Gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert, 

Cbad – cena oferty badanej. 



Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegała odrzuceniu i uzyska największą ilość 

punktów. 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, o czy 

niezwłocznie powiadomi dotyczącego Oferenta 

IX. Termin i sposób składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 23.09.2022 r. do godziny 13:00 w formie papierowej bezpośrednio do  siedziby 

Zamawiającego ul. Rynek 10, 33-330 Grybów (biuro zakładu - Dyrekcja) lub drogą pocztową (elektroniczną lub 

tradycyjną) na podany powyżej adres siedziby Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z następującym opisem:  

,,OFERTA na dostawę preparatów żywieniowych (diet) przeznaczonych do żywienia dojelitowego.     
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lub z powyższym opisem w tytule (w przypadku poczty elektronicznej). 

 X. Termin otwarcia ofert, oceny i rozstrzygnięcia postępowania. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2022 r. 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 26.09.2022 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 (oferta), 

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 oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i  

zobowiązaniu do ich przestrzegania, 

Załącznik nr 6 – Zawiadomienie o wyborze oferty – wzór. 

 

 

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego:  Dawid Włodarczyk – dyrektor ZOL Caritas w Grybowie 
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