
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Niniejsza procedura prowadzona jest w oparciu o: 
komunikat  wyjaśniający  komisji  dotyczący  prawa  wspólnotowego  obowiązującego  w
dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami
w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02), Wyrok Sądu z dnia 20 maja 2010 roku
(Sprawa T-258/06 - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C179/32 PL3.7.2010), art. 2 ust.
1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r.,
poz. 2019, ze zmianami), dyrektywę 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie
zamówień publicznych ( Dz. U. L 94 z 28.3.2014, s. 65 ), ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz ustawę – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) na
 dostawę wyposażenia do Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu

                                                                                Zatwierdził :
                                                                 po. kierownik
                                                                Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu

      Sawicka Sylwia
                                                                              Rzekuń, 14.05.2021 r.



I Zamawiający:
1. Dzienny Dom „Senior+” w Rzekuniu
2. Adres: ul. Kościuszki 44, 07 – 411 Rzekuń
3. Adres poczty elektronicznej: se  niorplus@rzekun.net  
4. Numer telefonu: 574868100

II Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa wyposażenia do Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu:
wanna terapeutyczna  ORIONMED CALYPSO – stan nowy
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia  zawarty jest  w formularzu asortymentowo-
cennych  (załączniki  1)  stanowiących  integralną  część  opisu  przedmiotu  zamówienia
publicznego.

III Termin realizacji zamówienia
Od podpisania umowy w terminie 30 dni.

IV  Warunki udziału w postępowaniu i  opis  sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
a.  nie podlega wykluczeniu;
b. spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.
- posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
-  posiada  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
-  znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia;
-  posiada  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  umożliwiające  realizację  zamówienia  na
odpowiednim poziomie jakości. 

V Opis sposobu przygotowania oferty (udzielania wyjaśnień)
1. Jedyną  formą  złożenia  oferty  jest  forma  pisemna.  W  niniejszym  postępowaniu

oświadczenia lub dokumenty przekazywane są w formie pisemnej  albo też drogą
elektroniczną na adres email: seniorplus@rzekun.net

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie
do pisania, komputerze albo też ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Wykonawca dołączy plik oferty podpisany
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym lub  podpisem  zaufanym lub
podpisem  osobistym lub  w  sposób  tradycyjny  przez  osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione  lub   skan  oferty  z  podpisem  osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych.

2) Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem  formularza oferty i formularza
asortymentowo-cenowego.

3) Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem
oferty.

4) Wszystkie  wymagane  dokumenty  muszą  być  złożone  w oryginale  lub  kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę upoważnioną).

https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.nccert.pl/
mailto:sekretariat@zsoiz-czyzew.pl


5) Ofertę  należy  złożyć  (mailem lub  w  sposób  tradycyjny,  przesyłką  pocztową  lub
kurierem lub osobiście) do dnia  24.05.2021 roku do godziny 11.00 z dopiskiem

    

OFERTA

na dostawę wyposażenia do Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu

VI Opis  sposobu  obliczenia  ceny:

Cenę należy obliczyć i wpisać do Formularza ofertowego w następujący sposób:

1. W  rubryce  cena  ofertowa  brutto  należy  podać  całkowite  wynagrodzenie  brutto
zawierające  wszystkie  opłaty,  podatki  oraz  koszty  związane  z  realizacją  całości
zamówienia  obejmującą  łączny  i  ostateczny  koszt  jaki  poniesie  Zamawiający  po
zrealizowaniu i odbiorze danej części zamówienia.

2. Podana  cena   jest  ostateczna  i  Zamawiający  nie  poniesie  żadnych  dodatkowych
kosztów związanych z realizacją zamówienia.

3. Podana  cena  zawiera  wszystkie  koszty,  opłaty  oraz  podatki  jakie  poniesie
Zamawiający,  w  tym  w  szczególności  podatek  od  towarów  i  usług  jeżeli  taki
obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego.

VII Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

kryterium: Cena całości zamówienia –  100 %
Sposób oceny oferty w kryterium: 
Cena minimalna, zaproponowana w ofertach brutto x 100 
Cena oferty badanej brutto
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium, tj. 100
Pozostałe oferty otrzymają do 100 pkt. odpowiednio proporcjonalnie do pozycji oferty w
ramach badanego kryterium.

VIII Termin związania ofertą wynosi  30 dni.

IX Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie  opublikowana  w  taki  sam
sposób w jaki opublikowane zostało niniejsze zaproszenie.

X  Informacja  o terminie  i  miejscu podpisania  umowy zostanie  przekazana wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

XI Zamawiającemu przysługuje  prawo do unieważnienia postępowania.

XII  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia. 

W okresie trwania niniejszej procedury, tzn. od przekazania niniejszego zaproszenia do
upływu  terminu  związania  ofertą  wykonawcom  przysługuje  w  każdym  czasie
uprawnienie dotyczące poinformowania zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej



przez niego lub zaniechaniu czynności, którą powinien wykonać. W takiej informacji
wykonawca powinien podać, który artykuł ustawy Pzp lub innego aktu prawnego został
naruszony, w szczególności Komunikatu Wyjaśniającego Komisji,  dotyczącego prawa
wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są
jedynie  częściowo  objęte  dyrektywami  w  sprawie  zamówień  publicznych  (2006/C
179/02). W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
Zamawiający proceduje w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

XIII RODO. KLAUZULA INFORMACYJNA

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  ochłonie  danych)  (Dz.  Urz.  UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzienny Dom „Senior+” 
w Rzekuniu, e-mail: se  niorplus@ rzekun  .  net, Inspektorem Ochrony Danych w DDS 
w Rzekuniu jest Pani Elżbieta Hałaburda (e-mail: iod@artaro.pl).

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

3. odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843)-tekst jednolity, dalej „ustawa Pzp”;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez  okres  4 lat  od  dnia zakończenia  postępowania  o udzielenie  zamówienia,  a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,
związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:
 na podstawie  art.  15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;
 na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  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
uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących
narusza przepisy RODO;

8. nie przysługuje Pani/Panu:

mailto:sekretariat@zsoiz-czyzew.pl
mailto:sekretariat@zsoiz-czyzew.pl
mailto:sekretariat@zsoiz-czyzew.pl


 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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. W  przypadku  gdy  wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w  art.  15  ust.  1-3
rozporządzenia  2016/679,  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby,  której  dane dotyczą,  wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

10. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679,  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  zamawiający  może  żądać  od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności
na  celu  sprecyzowanie  nazwy  lub  daty  zakończonego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia

Załącznik nr 1

Zapytanie  ofertowe  dotyczące  zakupu  WANNY  TERAPEUTYCZNEJ  ORIONMED
CALYPSO  3 strefy – stan nowy

Parametry wanny:
Głębokość (mm) – 800
Szerokość (mm) – 850
Długość (mm) – 2130

Cechy charakterystyczne:
• wanna wykonana z akrylu wysokiej jakości, ze wzmocnieniem w postaci maty z 

włókna szklanego 
• oszczędne zużycie wody podczas zabiegu - min.160l, max.280 l 
• 26 dysz do hydromasażu podzielonych na 3 niezależne strefy 
• 126 dysz powietrznych do masażu perełkowego 
• system automatycznego napełniania wanny wodą 
• blokada pracy "na sucho" 



• system automatycznie dezynfekujący i odkamieniający 
• system usuwania wody z całej instalacji wanny 
• dotykowy panel sterowania pracą urządzenia 
• czujniki mierzące temperaturę wody podczas napełniania i w trakcie zabiegu 
• grzałka podtrzymująca temperaturę wody 
• ergonomicznie ukształtowany zagłówek 
• bezpieczne stopnie do wanny z pokryciem antypoślizgowym.

Załącznik  nr  2 

Dzienny Dom „Senior+” w Rzekuniu
ul. Kościuszki 44, 
07 – 411 Rzekuń

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca :
………………………………………………………………………………
……………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu : NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG )
reprezentowany przez :
………………………………………………………………………………
………………
( imię, nazwisko, stanowisko/podstawowa do reprezentacji )

Tel.
/

Fax. …………………………………………………………………………
Em
ai: …………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia do
Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu,  WANNY TERAPEUTYCZNEJ ORIONMED
CALYPSO   3  strefy  –  stan   nowy  oferuję  wykonanie  zamówienia  na  następujących
warunkach.
Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy
Termin  płatności faktury : 30 dni

Oświadczam, że:

 Zapoznałem się z treścią zaproszenia i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń;

 Zamówienie zrealizuję zgodnie z zapisami.



 Jestem związany ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert;
Oferuję wykonanie zamówienia ……………………..   za łączną cenę :
...........................................................................…………………………..PLN BRUTTO, 
oraz udzielam  gwarancji jakości.

Zobowiązujemy się złożyć przed zawarciem umowy wszystkie wymagane  dokumenty.

Upoważnionym  przedstawicielem do  uczestnictwa  w  postępowaniu,  do  podpisywania
oferty  oraz  innych  dokumentów związanych  z  postępowaniem i  podejmowania  decyzji
w imieniu firmy jest: /imię, nazwisko / 

……………………..............................................................................
Tel.  ………………………………
Fax. ………………………………
Mail ……………………………

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.  13 lub art.  14
RODO1) wobec osób fizycznych,  od  których dane osobowe bezpośrednio lub  pośrednio
pozyskałem w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym
postępowaniu.* (1)  rozporządzenie 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). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego  dotyczących  lub  zachodzi  wyłączenie  stosowania  obowiązku  informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty :
- Formularz asortymentowo- cenowy dotyczący ………………………...……….
- …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…

  ( imię i nazwisko )
        Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy




	Cechy charakterystyczne:

