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Grybów, dn. 14.12.2021 r.
Znak sprawy: 58/12/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
SZANOWNI PAŃSTWO
Zwracam się do Państwa z propozycją złożenia oferty na sukcesywne dostawy jednorazowych
pieluchomajtek dla dorosłych oraz podkładów do siedziby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji
Tarnowskiej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. według pojedynczych zleceń, 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 11.09.2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.).
III. Osoba uprawniona do kontaktów po stronie Zamawiającego:
Paweł Bobrowski, ul. Rynek 10, 33-330 Grybów, tel. 509 618 703, e-mail: zolgrybow@gmail.com
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych oraz
podkładów zgodnie z opisem zawartym w zestawieniu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania ofertowego, wg. zgłaszanych zapotrzebowań określających ilość zamawianych artykułów.
Zestawienie asortymentu wraz z szacunkowymi ilościami stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Podane ilości poszczególnych artykułów są wielkościami szacunkowymi. Dostawa materiałów będzie
realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego
kierowanych na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę. Czas realizacji zamówienia ustala się na 3 dni robocze
od daty złożenia zamówienia. Dostarczone artykuły muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone mechanicznie,
kompletne, muszą posiadać wymagane prawem atesty oraz być dopuszczone do obrotu na rynek polski.
Wykonawca gwarantuje dostarczenie przedmiotu umowy w opakowaniach zabezpieczonych i chroniących przed
uszkodzeniem. Wykonawca zapewnia transport i rozładunek dostarczonych artykułów na własny koszt do
siedziby Zamawiającego, do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego.
Dostawy będą realizowane sukcesywnie, a wielkość zamówień uzależniona będzie od aktualnych potrzeb
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówień w zakresie ilościowym lub jego
zwiększenia. Zamawiający ma prawo zamówić artykuły niewyszczególnione w załączniku nr 1 do zapytania po

uprzednim ustaleniu ich ceny, co nie wymaga zmiany umowy. Wykonawcy nie przysługują roszczenia
o realizację dostaw w wielkościach podanych w załączniku nr 1.
V. Termin realizacji zamówienia (zgodnie z umową):
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na podstawie pojedynczych zleceń.
VI. Warunki płatności:
Płatność przelewem, z terminem płatności wynoszącym 30 dni, na podstawie faktur VAT dostarczanych do siedziby
Zamawiającego wraz z zamówioną partią towaru. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur elektronicznych,
które będą przesyłane na adres e-mail: fakturyzol@gmail.com
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).
3.

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.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem
lub w formie dokumentowej przesłanej na adres e-mail: zolgrybow@gmail.com, w terminie, jak podano w
rozdziałach nr X i XI, 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 6.
2. 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.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (oferta i wszelkie inne dokumenty złożone w języku
obcym powinny być przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę), w formie pisemnej lub
dokumentowej przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem
określającym status prawny Wykonawcy tj. odpis z KRS lub zaświadczenie z CEiDG, lub dołączonym do
oferty pełnomocnictwem).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez
Wykonawców informacji.
7. Oferta powinna zawierać nazwę Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, adres lub siedzibę Wykonawcy,
numer telefonu, numer NIP, pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
9. Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po
terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego i odesłana bez otwarcia Wykonawcy.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania ofert w
uzasadnionych przypadkach.
12. Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
13. Wykonawcy 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.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania lub realizacji
umowy na dostawę przedmiotowych środków higienicznych.
15. 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.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
IX. 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 pisemnych i
rachunkowych, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.
UWAGA !!! Podana w ofercie cena całkowita brutto nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, służy
wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jednak jest to maksymalna kwota do której
Zamawiający będzie mógł składać zamówienia na artykuły. Ceny jednostkowe brutto poszczególnych artykułów
zaproponowane przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianie w okresie obowiązywania umowy.

X. Termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2021r. do godziny 13:00 w formie papierowej bezpośrednio do siedziby
Zamawiającego ul. Rynek 10, 33-330 Grybów (biuro zakładu - Dyrekcja) , przesyłką pocztową lub kurierską na
podany powyżej adres siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie lub w formie dokumentowej na adres e-mail:
fakturyzol@gmail.com z następującym opisem:

,,OFERTA na dostawę pieluchomajtek i podkładów. Znak sprawy: 58/12/2021”
XI. Termin otwarcia ofert, oceny i rozstrzygnięcia postępowania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2021r. o godzinie 13:10; po czym Komisja powołana ds. oceny złożonych ofert i
wyboru Wykonawcy przystąpi do dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert. Rozstrzygnięcie postępowania
nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny, nie później jednak niż do dnia 23.12.2021 r. do godz. 15.00. O wynikach
postępowania zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną wszyscy Wykonawcy a wyniki te zostaną umieszczone na
stronie Zamawiającego www.zolgrybow.pl / zakładka PRZETARGI.
XII. Okres związania ofertą: 30 dni.

XIII.
Złożenie
oferty
nie
stanowi
zobowiązania
Zamawiającego
do
zawarcia
umowy
z Wykonawcą i nie skutkuje powstaniem roszczeń Wykonawcy o jej zawarcie czy zapłatę odszkodowania.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy wyłącznie na podstawie umowy zawartej przez obie strony w formie
pisemnej pod rygorem nieważności
XIV.
Szczegółowych
informacji
w
zakresie
realizacji
tel. 18 4482663, e-mail: przelozona1zolgrybow@gmail.com

zamówienia

udzieli:

Ewa

Dul-Habaj,

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 sprawy: 58/12/2021
Dane Wykonawcy (pełna nazwa/firma, adres):
Nazwa Wykonawcy:

……………………………………..………………………………

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

………………………………………………………………………

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

OFERTA
na sukcesywną dostawę pieluchomajtek i podkładów. Znak sprawy: 58/12/2021 do Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej z siedzibą ul. Rynek 10, 33-330 Grybów w okresie
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Zestawienie asortymentowo-cenowe - dostawa na okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r. (kwoty w PLN)
Ilość
sztuk

Lp

Nazwa

j.
m

1

2

3

1

Podkłady – chłonność według norm ISO
nie mniej niż 1500ml, rozmiar 60cm x szt. 11 010
90cm.

2

Pieluchomajtki
dla
dorosłych
w
rozmiarze M o chłonności wynoszącej
minimum 2300ml według norm ISO,
posiadające system dopasowania do ciała
– dwa ściągacze taliowe z przodu i z tyłu.
Wyrób gwarantuje utrzymanie wilgoci z
dala od skóry, posiadający wewnętrzne
falbanki zapobiegające wyciekowi treści,
skierowane na zewnątrz produktu. Wyrób
szt
posiadający rzepy lub przylepce z
możliwością kilkukrotnego (przynajmniej
dwukrotnego) otwierania i zamykania,
posiadający absorbent neutralizujący
nieprzyjemny zapach, wyrób wyposażony
w
przynajmniej
jeden
wskaźnik
wilgotności.
Produkt
medyczny,
jednorazowy, niesterylny pakowany po
30 sztuk.

7 500

3

Pieluchomajtki
dla
dorosłych
w
rozmiarze L o chłonności wynoszącej
minimum 2600ml według norm ISO, szt
posiadające system dopasowania do ciała
– dwa ściągacze taliowe z przodu i z tyłu.

55 020

4

cena
wartość
jedn.
netto
netto

%
VAT

wartość
VAT

5

7

8

6

cena
jedn.
brutto
9

wartość
brutto
10

Wyrób gwarantuje utrzymanie wilgoci z
dala od skóry, posiadający wewnętrzne
falbanki zapobiegające wyciekowi treści,
skierowane na zewnątrz produktu. Wyrób
posiadający rzepy lub przylepce z
możliwością kilkukrotnego (przynajmniej
dwukrotnego) otwierania i zamykania,
posiadający absorbent neutralizujący
nieprzyjemny zapach, wyrób wyposażony
w
przynajmniej
jeden
wskaźnik
wilgotności.
Produkt
medyczny,
jednorazowy, niesterylny pakowany po
30 sztuk.

4

Pieluchomajtki
dla
dorosłych
w
rozmiarze XL o chłonności wynoszącej
minimum 2600ml według norm ISO,
posiadające system dopasowania do ciała
– dwa ściągacze taliowe z przodu i z tyłu.
Wyrób gwarantuje utrzymanie wilgoci z
dala od skóry, posiadający wewnętrzne
falbanki zapobiegające wyciekowi treści,
skierowane na zewnątrz produktu. Wyrób
szt
posiadający rzepy lub przylepce z
możliwością kilkukrotnego (przynajmniej
dwukrotnego) otwierania i zamykania,
posiadający absorbent neutralizujący
nieprzyjemny zapach, wyrób wyposażony
w
przynajmniej
jeden
wskaźnik
wilgotności.
Produkt
medyczny,
jednorazowy, niesterylny pakowany po
30 sztuk.

4 200

Razem:

Miejscowość, data: ………………………………….

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

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Zapytania Ofertowego
Znak sprawy: 58/12/2021
Wykonawca (pełna nazwa/firma, adres):
Nazwa Wykonawcy:

……………………………………..………………………………

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

………………………………………………………………………

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

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Dotyczy zapytania ofertowego Znak sprawy: 58/12/2021
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 (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1745) – 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 sprawy: 58/12/2021

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

……………………………………..………………………………

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

O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

Dotyczy zapytania ofertowego Znak sprawy: 58/12/2021
Ja/My (imię i nazwisko) .....................................................................................................................
(upoważniony/upoważnieni na piśmie lub wpisany (-ni) w odpowiednich rejestrach)

działając

niniejszym oświadczam/my, 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 – wzór umowy na dostawę pieluchomajtek i podkładów
UMOWA nr ………………………..
zawarta w dniu ……………………….. w miejscowości …………………….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.

Umowa została zawarta w wyniku zapytania ofertowego pn. „Sukcesywna dostawa pieluchomajtek i podkładów do
siedziby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”
Znak sprawy: 58/12/2021

1.

2.

1.

2.
3.
4.
5.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i sukcesywna dostawa pieluchomajtek i podkładów na potrzeby
Zamawiającego
zwanych
w dalszej części umowy „artykułami” w cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę,
określonych w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Ilości artykułów określonych w załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi, które Zamawiający zamierza
zrealizować w okresie obowiązywania umowy i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu
wszystkich artykułów w podanych ilościach.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania innych artykułów niż wymienione w formularzu
cenowym, na podstawie zaakceptowanej wyceny przedstawionej przez Wykonawcę. Cena zamówionych w ten
sposób artykułów pomniejsza wartość kwoty o której mowa w § 3 ust. 1.
§2
Termin i warunki realizacji umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. lub do wykorzystania kwoty
określonej w § 3 ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wykorzystaniu
90% kwoty określonej w § 3 ust. 1.
Wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych.
Zamówienia częściowe zgłaszane będą Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:…………..………
Termin wykonania zamówień częściowych: 3 dni robocze od daty zgłoszenia.
Zamawiający zastrzega, że dostarczone artykuły muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone mechanicznie,
kompletne, muszą posiadać wymagane prawem atesty oraz być dopuszczone do obrotu na rynek polski.
Wykonawca gwarantuje dostarczenie przedmiotu umowy w opakowaniach zabezpieczonych i chroniących
przed uszkodzeniem.

6.

Wykonawca zapewnia transport i rozładunek dostarczonych artykułów na własny koszt do siedziby
Zamawiającego do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego. Za szkody powstałe z winy
nienależytego opakowania oraz/lub transportu odpowiada Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione artykuły w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.
8. 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.
9. 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.
10. Odbiór
artykułów
zostanie
potwierdzony
przez
Zamawiającego
na
druku
wydania
z magazynu Wykonawcy. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części na rzecz osób trzecich.

1.

2.
3.

4.
5.

§3
Cena
Wynagrodzenie całkowite za przedmiot umowy określony w § 1 ustala się na kwotę nie wyższą niż: netto:
…………….. zł, (słownie: ………….…………….. złotych 00/100), brutto: ……..……... zł, (słownie: ………………….……………
złotych 00/100).
Należność za dostarczone artykuły wyliczana będzie według cen jednostkowych netto określonych w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy powiększone o należny podatek VAT.
Ceny wymienione w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy obejmują wszelkie koszty
Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: opakowania, koszt transportu, załadunku i
wyładunku oraz inne.
Oferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe brutto podane w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy będą niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy.
W ramach wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania
innych artykułów niż wymienione w załączniku nr 1 do umowy.

§4
Zapłata
1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1, płatne będzie przelewem na podstawie faktur, wystawionych w
okresach miesięcznych wystawionych na koniec miesiąca na podstawie podpisanych przez Zamawiającego
dokumentów wydania, o których mowa w § 2 ust. 8.
2. Należność za dostarczone artykuły zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
3. Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych które będą przesyłane na adres:
fakturyzol@gmail.com

§5
Nadzór nad wykonaniem Umowy

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
Po stronie Zamawiającego mgr Elżbieta Matuła, Krystyna Kmak,
Po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………………
2. O każdej zmianie osób uprawnionych Strony poinformują się pisemnie.
3. 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.

1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

§6
Gwarancja
Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone artykuły są nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, odpowiadają
odpowiednim świadectwom jakościowym, atestom.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowych i ilościowych na dostarczone artykuły. Gwarancja
jakościowa udzielona jest na okres 6 miesięcy, liczony od dnia ich odbioru przez Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych artykułach, Wykonawca zobowiązuje
się, w ramach gwarancji, do wymiany na artykuły wolne od wad, w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgłoszonej reklamacji.
Reklamacja może być zgłoszona Wykonawcy na adres e-mail: …………………………
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obok uprawnień z
udzielonej gwarancji.
§7
Kary umowne
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
a) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 3 w wysokości 10% od wartości
zamówionego artykułu za każdy dzień opóźnienia;
b) w przypadku niedotrzymania terminu wymiany artykułów na wolne od wad, określonego w § 6 ust. 3 – w
wysokości 5% ceny jednostkowej, określonej załączniku nr 1 dla każdego z tych artykułów;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§8
Zmiana i odstąpienie od umowy
Z zastrzeżeniem ust. 2, zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
W przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych lub trudnych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może dokonać istotnych zmian, w szczególności w zakresie zmiany:
a) sposobu wykonania umowy;
b) sposobu płatności;
c) elementów świadczenia, na nie gorsze od wskazanych w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, a w
przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy w trybie natychmiastowym.

4.

1.
2.

3.

Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) dwukrotnej reklamacji dostarczonego artykułu z powodu braku spełnienia jakości, określonej w § 2 ust. 4
lub braków ilościowych,
b) dwukrotnego niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 3 lub § 6 ust. 3.
§9
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane
w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy (zestawienie asortymentowo- cenowe)

WYKONAWCA
………………………………..…………

ZAMAWIAJĄCY
………………………………………………

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. VII–002 cz. VIII–5170, BDO 000116086

Znak sprawy: 58/12/2021

Załącznik nr 5 - zawiadomienie o wyborze OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu ofertowym na sukcesywną dostawa pieluchomajtek i
podkładów w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

W dniu 14.12.2021 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, tj.:
INES Sp. zo. o. , ul. Jana Pawła II 135, 35-317 Rzeszów
IPSON Sp. z o. o., ul. Kazimierza Woycickiego 37, 01-938 Warszawa
Citinet-Kraków Sp. z o. o. , ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków
Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia …… do godz. ….. wpłynęło ….. ofert.

W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano ofertę złożoną przez (nazwa podmiotu)
………………………………………………….……………………………………….……………. , prowadzącą działalność
gospodarczą przy (adres siedziby) ………………………………………………………………….
Wykonawca 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)

Znak sprawy: 58/12/2021

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

Wykonawca (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.
 Wykonawca 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.
 Wykonawca 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/Wykonawcy 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. Wykonawca 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. Wykonawca 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 Wykonawca zobowiązuje się do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji służbowych i zawodowych.

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

………………………………………………………

Pieczęć podmiotu:

