
ol€śnica
WlAToWY zEsPÓŁ szPlTALl

oleśnica27,10,2021i

ZAPROSZEN|E DO ŚKLADANrA PROPOZYCJI CENOWEJ NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU DLA PRACOWNI ENDOSKOPIIDLA POWIATO\łEGO ZESPOŁU

§ZPIT^LI w oLEŚNlcY
(Dz Uzż0l9r poz 20r9?!a,), łdość,mówj.nia nie pźkn.a *ylńicj w,lolych kwoty l10,000 zl

u, Ań iXralowej ,,56.100 oreśni.a

iEGON9r?966540

Powialołry żcsPól sżtibli w oleśnicy ul Amii Krajołej
lel. 71 71 6,1 477, fd. 11 71 61 70? Rrj(x)Nj 9]2966540.

OPrŚ PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA:
l Pżedjniolcn żamóBieni! jest doslawa sp7Ęlu
Zespolu szpłali rV oleśnicy,

dli !]ilowdiI J.skopjj d r J'l|\ J!lu.!0

2, opis Pźcdtriolu anówienia Zwiela Fomulez asńyneniowo_cenoBy ś owiący
żalącbik do niniejszeso ZaprcsTóia,
3, spźęl medrczny i malcriały Ędące łfobali nedycayni śanowiącyni przdmiol mó-
wieńia muszq sp€lniać §}hogi Uśa*), z dnia 20 naja 20 l o L o B}robach ncdycbych (Dz.U,
20] 9 poz, I75 ij,) ó@ pmpisów *lkonawczych do { ustałT,
4. Zmrawiający Zslrrcgg sbie prawo ądmia od łfkonawcy przcdlożenia dekllmcji zgod_
ności, zgłoszenia }yrcbu n€dycaego do Prećsa URPLWMjPB lub powiadomienia Prezesa
URPI \ł V,lB o qprcsadrriU vłlobj medJ.Z,e8o do U4 qfu.ą

wYNltĄcĄ\\ TLRMlN REALlZĄcJl ZAMÓWIENIA:
5. wynaemy temin B}komnia mówićnia: sukesyMic. żgódnie ż bieżącyn apotźgbo_
vanien /da\,J 9ce!o otrlo.r" 12 ni. e.yodd.q .qJNU uno*),

OPISWARUNKÓW UDZrALUW POSTĘPOWANIU:
6, WaiuŃieD udżieleniamóWi€nia jcst żlożlnie oświadczenia, że wykomsca spelnia na_

a) posilda uPraMienia do srkonywaia d?ialalności lub czymości objętyclr Znówienieh,
b) mjduj€ się w sytuacji ckonońicżnej i nnansow€j zjpeMiającej *ykonmi. anówienia,
c) posiada zdolność techniczą lub żdwodow do s"ykonania zamóWienia,

WYMAGAND DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

', 
ofcfu p.,-ima ał cfu., Llęot'a.e dolm.n.J iU.qlad!frk:

a) wypelniony Fomullrz oforto*! (flg zątqĘoneso wzolu),
b) wypełniony Fornll,ź alorĘmentowo-cenowy (wg aklmneso wafu),



o Akt!.I!t odpn z rjeśt.u lub z enlra]nej ewid@cji i infolmcji o działalności gospodd-
ckj (vrsl@iol,y kle seeś"iej kź 3 nj.siqce pn.d letńjren suadmia ofeń),
d) ośsi.delią ż vykomwą 9pelnia waru.ii ldziału w pośęlowiu, okieśl@ w pkl,
6 (\łE zdłqczoneqo volu),
e) ośłbd.eoi. doiycz4ce łyrcbóy nedycaych,
8. Dokunenty nsą być F&d9tałionć w fomie ory8inału lub kopii Fśłiadcanej ź z8od-
ność z oly8iMłćm !ftz wykonawcę (kopi€ Bzyslkich kopioMycl,/skfuoy&ych slron do-
kmmtów moż pośqiadcąć p@dstałiciel vykoMwy upow.żniony do EPrcdtoweia
ffmy na z€łnłtż). v prłpodłU podpismia oferty p*ż o$Ę Ee *!ńi6ioną w doku€ncić
dopug€ującyń do obloiu, naleł doĘczyć olĘifuł p€łnomocnictwł

oP§sPo§oBU PtlzYGoTowANIAotrERTY:
9. wykoMwca noź. eń.ić §ię do zMawiająca8o z Miosłjm o wyjalnioie opisu pżd_
niofu móMeda llb imy.h llaadniónych sąĘliwości dotyczących postępowmią jednat

nie późDiej niż M 3 dni p*d uŃv@ t€minu §łladmia of€n,

l0. wykoMwy ponogą wsmltie kosźy żwiqae 2 pżygolo@ień i żożenifi of€ńy i nie

no8ą doDasać się zwnr ponisiony.b kośżów.

l1. ofeńa ńusi hyć naPis a{jęuykupolskim, wszyslki. bćzBrąlku dokWentynu9ąbyć
@phme wjęzyku polskim lub pźelłdŃżon€ na język Polski,
1ż. ofeń! ńusi być podpisg pźz osĘ upoBdnioĘ do rlMento@ia ffmy m rcMątż
i uciąs ia ebowiąZn w łasokości odpowiad.jącej cenie of.ity.

MIEJSCE oBAz IEłMIN §KŁADANIA oFERT:
13. ofeńę n lćży dołć w fomi€ lub post ci elektronimej m adrcs: Dżetarqi@D^olsnica,Dl
w teminie do o4,l l,2o2lr, do godziny 9,00 z dopiskien w §tul€ mila "ofeńa M doglawę
sPźętu dla pBcoMi €ndoskopii dla Powiaiowegó ześpołu sżpilali w oleśnioy",

r§ToTNE lNFoRMAcJE MAJĄCE wTŁYw NA ocENĘ oFERTl
14. wlrtość bntto ..lĘo prldetu ibnowi @!ę of.Ę V LtóryE ..uł oferły bdzio arr_
toać bnrto k żdej poży.ji sońyD€DtN.j. Dla kżdej pozycji v fmuta@ Mltyno_
towo{9no*!n nale' podać c@ę neno, wdtość nelto, stałĘ Podatku vAT or@ waitoŚĆ

brufto, cmy i Mttości naleł pod.ć ż dokIadnością do dwóch miejsc po plaii}u, Kóllmy
N.itoŚci nuśą byĆ po9mowee,

15. cem obejńuję Wlkie kosźy diąae ż sakonmiem dos$ł. t w §xrcgólnoś.i: kosź
Prcdukcji, ułupu, opłal €lnyct. h.nsponu i iodaduntu (fu po.iatek vAT,
16. zmBwiający dokońa syboru ofeńy .ajkorżystniej%j w oPeciu o krreim| ma of€ńy

- loo%, przy z.łożeóiq ż. o€row€ piodukry srcini właścircś.iei techni.ao-uądo-
łrymi odpowadlią qryńOgmDm otmlonyń pźż Z@MJąc€8o.
17, v toku o€ny ofdl Zmawiający noż żqdać od vykom*cy Pisemych vyj!śni€ń doiy-
cących lrcŚ.i Żożonęj ofe,Ę,

TERMIN PŁAtNoścI.
18. z!Ńta n6Ępi w fomie polecenia pEleu, w Minie do 30 dói od daty dostałr oe
doslai.Znia faktury vAT,



PosTANowlENlA xoŃcowE:
19, Złożnic ofcny Fkż Wykoóawcę ni€ zobowiąaje Zamawiającęgo do aw8cia mon1,
20, zmawiajqcy asllZ8a sobic miey lreści apyleia of€nowe8o o@ unieważnienia
postepoyania na każdyn elapie, takż po Nyborze ofeńy najkożyśniej szej, a Fad awacien

KLAUZULA |NFoRMACYJNA z ART, 13 RoDo;
Zgodnieżan,13 usl,1i2 Rozpoź4dżenia Pdlanenlu Durcpcjskicgoi Rady (UE)2016/679z
dnia 2? kwi€tnia 2016 r W sprawio ochrcny osób fizycżóycb w eiv}u z plzdwaPlni€m
dd}ch osobo$}ch i w spnwie swobodńego puepłlw 1ałicn deych oż uchylenia
dyr.klyvy 95/46^VŁ (ogólóe rcZporządzenie o ocluonie dabycb) (Dz, Uź, UE L ll9 z
04,05 2016, sir l ). dalej ,,RoDo',, iniomujenn żc:

a) A.lninistrlior€n P,ni/P,na dmych Nobowych j.§t Powiatowy Zespół sżpiiali ł ol€-
śnicy ul. Amii Kjajowej l, 5ó_400 oleśnic! łpismy do Rej€slru PodniolóW Wykonują-
cych Działalność Lccaicą Wojełody Donroślqskieso pod nunerem00000000209]i NIP|
9ll184?0?5;RrjcoN:932966540|KRs00001864?3,tel.+4871 7767303,

b) D.n. kontaklowe inspcktorl ochony d.nych: Grazyna I lacboł, adres e_naiI] iod@pz§o,
leśDica,pllel,606ó59862,PovialoryzespólszpilaliWoleśnicy.ul,AimiiKJajowcj1.56_
400 oleśnica, tel,,+48 7l 776 73 03,

.) Inforn,cj! o cel.cnpź€tłtnlhi, danych osobołych orlzpodsraB§pr.Ynq pnerłr_
źs.i,. celcm prztwdeia danych osobosychjest udziclcni. mówicnia publicbego i
obsluga wszyśikich procedur ł}nikIrcn na łazdyn ciapic vrkonMia zmówienia, do casu
slgaśnięcia wszystkich rcszczeń, Podstawą pnwną prżelwarańiajeś an, 6 ust, l lit b)
cztliprćtw aniejeś nieżbędnc do łlkonMia uńoł}, klótj strcnq jest osoba, klóFl
d e dolycą. lub do pod.jęcia dzialań na 4dmie osby, której dane dolycząj Pźcd awd_
cicn mo§} oie an. ó lil0 czyli pfulweaic jes óiezbędne do celów wynikljących z
prawnie u,asadnioDych inleresów iealibwmych prżez adninistatoB lub pmz sbonę lrE_

d) Inform.cja o pnwbie uNldnionych int.G,ch raliawanych prrez adninkiraton luh
plzez śrcnę lrre.ią, jcżeli prżelwdaie dmych odbywa się na podslawi€ an. 6 ust. l lil,l'
RoDo, 

^dninist€lor 
będzie pżelwaŹł danc w celu dochod7inia swoich rosżcreń w są_

d".l',u)nllJ|JcJ.h/ ien.lc^ ecoqyl,nJnla/ooo*,aa amoqeEo
e) I orm. cj a o od bion.ch il! nych osoboĘ,c h lub o ktt€go ri(h odbio rców, j eżeli istniej q

infommje o ,lmiarc prckaaia dmycn osobos}ch do państwa lireciego lub oĘei4ji
niędzyndodowej, Adnini9traioi nie będzie przkażyMł ddych ósobowych poa obszl
Eoc,

f) Infomocj€ o okrcai., pź€z który dan€ o§obołć b9J4 pźfty,ź.n€, adminisllalor bę_
dzie p.zelw ał dme pinz o*Ęs 4 ht od dnia zakońcrenia posępowania o ud7ielenie za,
nówicni!, ajeżeli okcs obowią?)wlnia umo$! w sprawic mówienia publicznego pue_
krlc,a 4 l!l!. adninislrator prachouje prctokół postępowmia wu 2 ?^ącJnikmi pż.z
caly okes obowiąąWmia ufooły W sprawie mówicnia pubIicbego,

3) Inforn,cjc o pnwi. o§ób, których done sł patw,żlnc,
B) do ądmia doślępu do danych osobosych doiycz4cych osoby. klóFj dane dotyczq, ich

\olol oqd11 U.UnlRia lub ogrdi./el,a l'/riq j^nia,
b) do wniesienia spźecin wobec plretwarzmia,
c) do D.zenoszenia dmYch.
d) do cofuięcia zgodt w doyolnym nomcicie, jćżili prćtważmie odby{a się na podsla_

wie arl,6 uś l ln a lub ar!,9 ust,2lit, a RoDo, czyli osoba Frekazująca dane s')/rźiła
vy.rjl] zgodę na prztwdżdie wjednym, lub kilku ołnślonr.h .elach,



e) Micsicnia sk&ei do orefuu naderczego,
h) Ilforn"cj!, §ł poda €daDycb o§obołacb j€st nanogieD u§r.Boryn lub unownyn

Podanie dmych jest ł}.-mo8ień uslawo§)iń ?!§arcia umo§lj osoba, klórej dmc dolyczą,
jesl zobowiąaa do ich podania, konskwcncją ni.pod@ia ddych jesl odmowa żałŃia
uno$! o mówieDie Publiczre,

i) lńfornacja o 2aulonlty7rłuyn podejnowani! decy?jil ł tyn o nrofilołlniu. Ad
ninhtrator nh łl,da]c dccyzji w sposób Zotonaiyzowmy i nic pmfiluje deych.

TERMIN zwlĄżANlA oFERTĄ|
23. wytonawca ie$ związany oleną pżiż okres ]0 dni od teminu skIadmia oleń,

l\F(rlNl^(].ll: () \\'\'lloRZli \,\.lK(rRZYs l'Nll].lsZl].l ()l'ER rY ('F.\()\\E.l:
2ł, /Jni\Li i.] /Un]c\c il {n,rLc irrLcrIciŃlj jnln.nxljq o R]/nr/]!nj§cnL |fun9Nn)n]|

zAŁĄczNIKrl
D Fomuld ofeńo*r (y.dr,
E lomulM Mrtyńentovo.enowy rrzó.l,
E oświadczenie doi, sFłnieia łeuntół udzi!łu w PosĘpół&iu rł,ór,
E oświad*nie ót, *lrobw neąq!ń (rż&),

?oWIi!TO\łY Zli§P( ]ZPlTA!l


