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 ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 na dostawę  jednorazowych środków ochrony osobistej, w tym: fartuchów i rękawic 

jednorazowych 

 

 

 

 

Zamawiający: Miasto Ostrołęka - Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia  w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka,  ul. Rolna 27 zaprasza do składania ofert cenowych 

na dostawę jednorazowych środków ochrony osobistej, w tym: fartuchów i rękawic jednorazowych. 
 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na jednorazowych środków ochrony osobistej,                     

w tym: fartuchów   i rękawic jednorazowych. 
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I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych środków ochrony osobistej, w tym: 

fartuchów i rękawic jednorazowych  z podziałem na 2 części. 

2) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. 
 

II. Szczegółowe warunki dla przedmiotu zamówienia określa Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego.  

1) Część  1 - Dostawa fartuchów  jednorazowych – CPV 33199000-1 Odzież medyczna       

2) Część  2 - Dostawa  rękawic jednorazowych – CPV 18424300-0 Rękawice jednorazowe     
 

III. Termin realizacji  zamówienia od daty podpisania umowy do 20.11.2020r.     

           
IV.  Porozumiewanie się pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym: 
Wszelką korespondencję, pytania i prośby, wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

należy składać pisemnie na adres e-mail: sekretariat@dps-ostroleka.pl  lub e-mail: 

zampubl@dps-ostroleka.pl.         
Odpowiedzi na pytania oraz wynik postępowania w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 

zostaną przekazane wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego.                                      
 

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
         którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                     

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, 

• znajdują  się  w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   zapewniającej wykonanie zamówienia, 

• spełniają wymagania stawiane przedmiotowi zamówienia określonemu  w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

VI.  Wykaz dokumentów składających się na ofertę Wykonawcy: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik Nr 1  do  Zapytania ofertowego, 

2) wypełniony formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy – Załącznik  Nr 2 do Zapytania 

ofertowego, 

3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, 

4) dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP potwierdzające 
wszystkie wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone                                
w  przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE.  

5) pełnomocnictwo dla osób występujących w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy, 

Ocena nastąpi wg formuły spełnia/nie spełnia. 

Oferta nie spełniająca warunków określonych przez Zamawiającego zostanie odrzucona, jako 

niezgodna z treścią zapytania ofertowego. 

6) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który będzie powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Wykonawcą. 

 

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Termin składania ofert upływa z dniem 05.11.2020r. o godz. 12.45 

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 05 .11.2020r. godz. 13.00, w  siedzibie Zamawiającego pokój 

217. 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej, w trwale zamkniętej opisanej kopercie nazwą przedmiotu 

zamówienia, w  sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefan Wyszyńskiego Prymasa 

mailto:sekretariat@dps-ostroleka.pl
mailto:zampubl@dps-ostroleka.pl
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Tysiąclecia w Ostrołęce pok. 214 lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej                          
im. Kardynała Stefan Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce, ul. Rolna 27, 07 – 410 Ostrołęka. 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

Zamawiający zwróci Wykonawcy złożone po terminie oferty bez ich otwierania. 

VIII. Sposób obliczania ceny: 
1) w ramach ceny  Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie 

z tytułu należytej oraz zgodnej z przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia,                 

w tym także koszty gwarancji, transportu, rozładunku, cła, ubezpieczenia, rabaty, upusty itp. 

2) wartości należy podać w PLN do dwóch miejsc po przecinku, 

3) zaoferowana za realizację zamówienia cena będzie stała przez cały okres obowiązywania 

umowy, 

4) wymagane obliczenia ceny oferty (patrz Załącznik Nr 2 – Formularz asortymentowo – 

ilościowo – cenowy): 

• wartość zamówienia netto = wartość zamówienia netto 
                       ilość x cena jednostkowa netto = wartość zamówienia netto 

• wartość zamówienia brutto według wzoru: 

                        wartość zamówienia netto + kwota podatku VAT = wartość zamówienia brutto.    

5) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania   u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów                       

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

IX . Kryterium oceny ofert : 
      Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny- waga     

      kryterium 100%. 

      Kryterium ceny będzie obliczane w następujący sposób: 

      cena oferty z najniższą ceną /cena oferty badanej x 100 punktów = ilość punktów jakie może     

      otrzymać oferta w kryterium oceny ofert. 

      Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

X. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert. 
XI. Dodatkowe informacje: 

1) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą, 

spełniające wymagania Zamawiającego, przedłoży dokumenty i oświadczenia, określone                           

w zapytaniu ofertowym i zaoferuje najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający odrzuci ofertę jeśli nie spełni ona wymagań określonych w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

2) O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz 

zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli nie można wybrać 

najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia tą samą cenę, 

zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. 

4) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający może 

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ważnych ofert bez 

konieczności przeprowadzania kolejnej procedury. 
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5) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

6) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi                             

w niniejszym zapytaniu ofertowym i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być 

przydatne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Nie przysługują żadne roszczenia 

wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub 

kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

7) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, 

napisaną na maszynie, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką (np. pismo ręczne). 

8) Treść oferty musi zawierać wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym 

oświadczenia i dokumenty oraz załączniki. 

 Jeśli Wykonawca tworzy we własnym zakresie formularze do oferty to muszą one zawierać 

minimum treści określonej przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

9) Zamawiający uzna, że podpisanie i załączenie do oferty wszystkich wymaganych 

załączników jest równoważne z ich akceptacją i nie wnoszeniem do ich treści żadnych 

zastrzeżeń przy realizacji zamówienia. 

10) Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem dla tych osób 

wynikającym z aktualnego odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności 

gospodarczej bądź umowy.   

    11.  Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego: 

1) Formularz ofertowy – Załącznik  Nr 1 do  Zapytania ofertowego i umowy. 

2) Formularz asortymentowo–ilościowo - cenowy – Załącznik Nr 2 do  Zapytania ofertowego                   

i umowy. 

3) Istotne postanowienia umowy– Załącznik Nr 3  do Zapytania ofertowego. 

4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik Nr 4 do  Zapytania 

ofertowego. 

5) Klauzula  Informacyjna – RODO - Zał. Nr 5 do  Zapytania ofertowego. 
 

                   

                                                                                                      Z poważaniem                                                         

 

 


