
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

 

 

Nazwa zamówienia: 

dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych 

zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Centrum Koordynacji Opieki 

Medycznej w Toruniu, w ramach projektu pn. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla 

osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020,  Oś priorytetowa 9. Solidarne 

społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. 

Rozwój usług zdrowotnych” 

 

 

I. Zamawiający 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych –  

Zespół Opieki Paliatywnej  

im. Jana Pawła II 

Hospicjum „Światło” 

ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń 

NIP 956-192-15-06 

 

Nr faksu do korespondencji:     56 652 98 73 

Adres e-mail:       sekretariat@hospicjumswiatlo.pl 

Strona internetowa:      www.hospicjumswiatlo.pl 

Godziny urzędowania:  od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8:00 - 16:00 

 

 

 

II. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest  dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Centrum Koordynacji 

Opieki Medycznej w Toruniu, w ramach projektu pn. „Centrum Koordynacji Opieki 

Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego  

na lata 2014 - 2020,  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług 

zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych”. 

 

 

III. Sposób udzielania zamówienia 

1. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą  

konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  

mailto:sekretariat@hospicjumswiatlo.pl


 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

w formie zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

2. Wartość szacunkowa netto zamówienia przekracza kwotę 50 tys. zł oraz nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

 

 

IV. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych 

wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby 

Centrum Koordynacji Opieki Medycznej w Toruniu, w ramach projektu pn. „Centrum 

Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu 

toruńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego  

na lata 2014 - 2020,  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług 

zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  

we wzorze umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).  

4. Ponadto Zamawiający informuje, że: 

1) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do pomieszczeń Zamawiającego,  

znajdujących się w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 64 oraz zamontuje go w miejscu  

wskazanym przez Zamawiającego. 

2) Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie później niż  

10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

3) Odbiór ilościowo - jakościowy nastąpi w chwili dostarczenia całości zamówienia  

do Zamawiającego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego podpisanych protokołów  

dostawy. 

4) W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

szczegółowe informacje, dotyczące trybu zgłoszenia usterek (formularz zgłoszenia) oraz 

punktu serwisowego (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji.  

W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie, Wykonawca niezwłocznie  

poinformuje o tym Zamawiającego. 

5) Po dostarczeniu mebli, Zamawiający dokona odbioru ilościowo - jakościowego w celu  

potwierdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia ze specyfikacją techniczną 

i ilościową. 

6) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru ilościowo -  

jakościowego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół  

zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz  

dla Zamawiającego).  

7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie dostarczonych elementów przedmiotu 

zamówienia. 



 

8) Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone meble, stanowiące przedmiot niniejszego  

zamówienia są pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami  

branżowymi mebli biurowych.  

9) Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność mebli  

z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

10) Zamawiający nie dopuszcza dostawy mebli powystawowych. 

11) Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru ilościowo - jakościowego.  

 

 

V. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 
Kod CPV:  

3913000-3        Meble biurowe 

39110000-6   Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 

39121000-6   Biurka i stoły 

39141300-5  Szafy 

39113100-8  Fotele 

 

 

VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 

 

VII. Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

VIII. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż  

10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

 

 

IX. Informacje o wykluczeniu 

Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są 

powiązani osobowo lub kapitałowo z 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, 

w szczególności poprzez: 

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. 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. 

 

 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/39000000-2
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/39120000-9


 

X. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu 

dokonywania oceny ich spełnienia 

 

Zamawiający nie określa żadnych szczególnych warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy 

1. Do oferty sporządzonej z wykorzystaniem formularza ofertowego, którego wzór został 

określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, Wykonawca powinien załączyć 

oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (sporządzone  

z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego); 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie - oświadczenie,  

o którym mowa w pkt. 1), składa każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. 

 

  

XII. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego 

kryterium oceny ofert 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans  

punktów w  kryteriach: 

1) „Cena ofertowa brutto” – C; 

2) „Termin gwarancji” – T. 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

       

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

 Cena ofer-

towa brutto 
70% 70 

                             cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 70 pkt 

                            cena badanej oferty 

Termin 

gwarancji 
30% 30 

okres gwarancji oferty badanej liczonej  

w pełnych miesiącach  

T = ----------------------------------------------------------------  x 30 pkt 

najdłuższy oferowany okres gwarancji liczonej  

w pełnych miesiącach  

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzo-

ru: 

L = C + T 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, 

T – punkty uzyskane w kryterium „Termin gwarancji”.  



 

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej 

ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru  

opisanego w tabeli powyżej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „Termin gwarancji” dokonana zostanie na podstawie terminu 

gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego 

w tabeli powyżej. 

6. W kryterium „Termin gwarancji” Zamawiający przyjmie do obliczeń termin wyrażony  

w pełnych miesiącach. 

Wykonawca ma obowiązek udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy  

od dnia podpisania protokołu ilościowo - jakościowego. Maksymalny termin udzielenia 

gwarancji przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. 

 

Uwaga 

Oferta, która nie spełnia powyższych wymagań zostanie odrzucona, jako niezgodna  

z zapytaniem ofertowym. Odrzucone oferty nie będą oceniane. 

7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy  

najkorzystniejszą ofertę. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako  

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.  

9. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,  

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,  

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

10. Zamawiający nie przewiduje po dokonaniu oceny ofert przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 

XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem formularza ofertowego, którego wzór 

określony został w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

2. Oferta winna zawierać cenę brutto za zorganizowanie warsztatów objętej przedmiotem 

zamówienia, podając ją cyfrowo i słownie. Cena oferty musi być wyrażona w PLN  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi być ceną ostateczną, tj. uwzględniać wszelkie koszty 

i opłaty związane z realizacją zamówienia. 

4. Do oferty należy załączyć formularz ofertowy i oświadczenie wymienione w rozdziale XI 

zapytania ofertowego. 

5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający zaleca, aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym umożliwił(y) 



 

identyfikację osoby/osób, która(e) go złożyła(y), np. podpis będzie uzupełniony pieczęcią 

imienną. 

8. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

9. Ofertę należy złożyć w ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE w siedzibie Zamawiającego 

i oznakować w następujący sposób: ,,Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby 

Centrum Koordynacji Opieki Medycznej w Toruniu, w ramach projektu pn. „Centrum 

Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu 

toruńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego na lata 2014 - 2020,  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, 

Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. Rozwój 

usług zdrowotnych” 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 

oznakowania opakowania (oferty) lub braku którejkolwiek z informacji podanej  

w pkt. 9. 

 

 

XIV. Termin i miejsce składnia ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 30 października 2019 r. do godz. 9:00 osobiście  

w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą kurierską albo  

za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zwrócone zostaną Wykonawcy. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

 

XV. Termin i miejsce otwarcia ofert oraz dalsze czynności w postępowaniu 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 października 2019 r. o godz. 

9:15. Informacja o numerze pokoju, w którym odbędzie się otwarcie ofert, będzie dostępna  

w sekretariacie. 

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także ceny zawarte w ofertach i zaproponowane terminy gwarancji. 

3. W toku badania ofert, Zamawiający może jednokrotnie wezwać Wykonawców, którzy nie 

złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub złożone przez nich oświadczenia lub 

dokumenty będą niekompletne, zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczeń lub 

dokumentów lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

tego, oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału określonych przez 



 

Zamawiającego nie późniejszym niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert. 

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający może jednokrotnie wezwać do ich złożenia w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany 

treści oferty. 

6. Zamawiający informuje, że jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może przeprowadzić 

odpowiednie postępowanie mające na celu wyjaśnienie stwierdzonych wątpliwości. Przy 

weryfikacji, czy cena jest rażąco niska, Zamawiający będzie kierował się zasadami 

określonymi w art. 90 ustawy Pzp, przy czym odwołanie do art. 90 ustawy Pzp nie oznacza, że 

przepisy tej ustawy mają zastosowanie w niniejszym postępowaniu – odwołanie to ma na celu 

wyłącznie zapewnienie jednolitych i przejrzystych zasad ustalenia, czy zaoferowana cena jest 

rażąco niska. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, tj. Wykonawcę, wobec 

którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w rozdziale  

IX zapytania ofertowego; 

2) została złożona przez Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału  

w postępowaniu; 

3) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego; 

4) jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

5) zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

6) nie zostanie złożona w formie pisemnej; 

7) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

8. Po dokonaniu badania złożonych ofert pod względem zgodności z wymaganiami zapytania 

ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi 

kryteriami oceny ofert. 

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

10. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego. 



 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny lub pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia. 

12. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku: 

1) braku ofert niepodlegających odrzuceniu, 

2) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

4) w przypadku wystąpienia nieusuwalnej wady postępowania, skutkującej ryzykiem uznania 

części lub całości wydatków poniesionych w wyniku zawarcia umowy z Wykonawcą  

za niekwalifikowalne w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

5) w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 

 

XVI. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, 

umowy oraz dokumentów wymienionych w rozdziale XI zapytania ofertowego (również w 

przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w rozdziale XV ust. 4), dla 

których dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego, natomiast przekazywane drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@hospicjumswiatlo.pl. 

3. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 

4. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji 

(pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana 

do Wykonawcy. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

zawartych w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. Pytania należy kierować pisemnie na 

adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres wskazany w ust. 2. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu,  

o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

7. Upublicznienie odpowiedzi na pytania Wykonawców nastąpi poprzez zamieszczenie  

na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, 

bez ujawniania źródła zapytania. 

mailto:sekretariat@hospicjumswiatlo.pl


 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w ust. 5. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania ofertowego, a treścią 

udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

o w kwestiach formalnych - Pani Dagmara Zielińska –  tel. 603-939-295,  

o w kwestiach technicznych – Pani Mirosława Jastrzębska –  tel. 784-096-721. 

 

 

XVII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia 

umowy 

1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik do zapytania 

ofertowego. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia. 

 

 

XVIII. Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

 administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, 

reprezentowana przez Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum Światło z siedzibą przy  

ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, 

reprezentowanej przez Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum Światło w Toruniu jest Pani 

Agnieszka Kralska, e-mail: iod@hospicjumswiatlo.pl, tel. 602-263-650 *; 

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego wg zasady konkurencyjności na dostawę  

i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie  

z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Centrum Koordynacji Opieki 

Medycznej w Toruniu, w ramach projektu pn. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla 

osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 



 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020,  Oś priorytetowa 9. Solidarne 

społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. 

Rozwój usług zdrowotnych., tj. w procedurze wyboru wykonawcy i dalej w związku  

z realizowaną umową; 

− w celu archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1  

lit. f RODO; 

 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zo-

stanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym  

w szczególności przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1429) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

ogólnych; 

 Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Pro-

jektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji  

Europejskiej zestawienie wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończo-

nego Projektu. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje 

przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczą-

cego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji 

Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie; podanie danych osobowych jest 

dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą 

w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wg zasady 

konkurencyjności, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomię-

dzy ww. stronami;  

 w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zau-

tomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-

wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. b i c RODO.  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 



 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

XIX. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu 

Wykonawcy zamówień uzupełniających. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Integralną częścią zapytania ofertowego są następujące załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty; 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych; 

Załącznik nr 4 – Ogólne warunki umowy (wzór umowy) 

 

22.10.2019 r. 

 

Przewodniczący  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Tomasz Krzysztyniak 


