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2) Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i inwestycji jeśli w trakcie 

opracowywania dokumentacji nastąpiły okoliczności powodujące konieczność 

zmian, które nie były znane na etapie ogłaszania zapytania ofertowego   

 

XIII. Załączniki: 

1. Szczegółowe wymagania dla dostarczanego sprzętu monitorującego i wspomagającego 

rehabilitację. 

2. Wzór formularza ofertowego. 

3. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu wobec  ZUS i US. 

4. Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej. 

5. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału. 

6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw. 

7. Wzór umowy. 
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XI. Informacje pozostałe  

1. Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu; 

2) nie odpowiadającą warunkom postępowania; 

3) złożoną po terminie. 

2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Informacja o zakresie wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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. 

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 

71 3210311) lub drogą elektroniczną (e-mail: biuro@ckprocorde.pl), za wyjątkiem złożenia 

oferty gdzie zastrzeżona jest wyłącznie forma pisemna. 

Osoba do kontaktu: Anna Barankiewicz – biuro projektu (tel. 71 322 60 08 ) 

5. Termin związania ofertą 30 dni 

 

XII. Zmiany umowy: 

Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) Zmiana terminu realizacji:  
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"Pro Corde " dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie "Centrum 

aktywnego starzenia się".”, realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020. w terminie do dnia 

04 września 2017 roku 

do godz. 09.00r. w siedzibie spółki. 

2. Dopuszcza się następujące formy złożenia oferty: osobiście w biurze Zamawiającego, 

za pośrednictwem Poczty Polskiej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub firm kurierskich,  

3.  O terminie  złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie 

data jej wysłania.  

 

IX. Oferenci są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: 

a) Formularz Ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania, 

b) wypełnione i podpisane załączniki zgodnie z wykazem w pkt. XIII 

 

X. Opis kryteriów wyboru ofert 

Kryterium nr 1: 

CENA - 90 % 

Cena wyliczana wg wzoru: 

Lp = Cmin/Cb x 90 

Gdzie: 

Lp – liczba uzyskanych punktów 

Cmin – najniższa oferowana cena brutto 

Cb – cena brutto badanej oferty 

 

Kryterium nr 2: 

Termin dostawy - 10 % 

Cena wyliczana wg wzoru: 

Lp = Tmin/Tb x 10 

Gdzie: 

Lp – liczba uzyskanych punktów 

Tmin – najkrótszy oferowany termin dostawy 

Tb –  termin dostawy badanej oferty 
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2) dokumenty, o których mowa w części V Zapytania  - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie 

mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

3) Formularz Ofertowy (załącznik nr 2 do Zapytania). 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad: 

1) treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania; 

2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

3) oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej; 

4) oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania – Formularz Ofertowy; 

5) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie lub komputerze; 

6) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty,  

7) oferta powinna być spięta w sposób trwały, a wszystkie strony oferty zaleca się ponumerować; 

8) oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do biura spółki 

Zamawiającego ( Polska Grupa Kardiologiczna „Por Corde” sp. z o.o., ul. Nowowiejska  

64-66/1a, 50-315 Wrocław) i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Wykonawcy, 

nazwy przedmiotu zamówienia i opisu „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert, tj. 05.09.2017 

roku o godzinie 12:00” 

9) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać; 

10) oferta może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oferty oznaczonej w sposób 

opisem: WYCOFANIE lub ZMIANA OFERTY;  

Wszystkie dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski i poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

 

VII. Termin realizacji zamówienia: 

Realizacja zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zakup i dostawa mobilnych urządzeń 

wspomagających i monitorujących proces rehabilitacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

oraz dostawa 5 cykloergometrów do wykonywania monitorowanych treningów w ramach 

projektu ,,Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK 
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a) zakup środków trwałych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia: 

a. mobilne urządzenia do telerehabilitacji wraz z oprogramowaniem, 

b. urządzenia wspomagające teleopiekę medyczną– aparaty telefoniczne 

z przyciskiem życia, 

c. zakup środków trwałych w postaci 5 cykloergometrów do wykonywania 

monitorowanych treningów wraz z oprogramowaniem, 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 36 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonali należycie bądź wykonują, co najmniej 3 usługi na dostawę 

sprzętu i oprogramowania zbierającego dane medyczne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

zapytania. 

2. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie wypełnionego wykazu 

wykonanych lub wykonywanych dostaw (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).  

 

VI. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

1) dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. 

aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, 

inne. Jeżeli dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.) wykonawca podaje tylko 

adres URL i jeżeli potrzeba, kod do pobrania dokumentu. W/w dokumenty można złożyć 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli 

uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w 

oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie; 
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4. Urządzenia oraz oprogramowanie objęte przedmiotem zamówienia muszą być sprawne 

technicznie, wolne od wad oraz muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta 

na rynek polski. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego: 

 ”Pro Corde” Dom Medyczny Opole, pl.Piłsudskiego 11 A, 45-706 Opole. 

6. Wykonawca wraz z dostawą winien dostarczyć komplet standardowej dokumentacji dla 

użytkownika w formie papierowej lub/i elektronicznej. 

7. Odbiór dostawy i usług nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, podpisanego 

bez uwag przez obie Strony umowy. 

8. Koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, ponosi 

Wykonawca. 

9. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia sprzętu do momentu odbioru dostawy 

przez Zamawiającego. 

10. Warunki dotyczące gwarancji: 

a) okres gwarancji dla sprzętu oraz usług objętych przedmiotem zamówienia określa 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Parametry techniczne); 

b) gwarancja biegnie od daty odbioru dostawy przez Zamawiającego; 

c) gwarancja obejmuje między innymi: 

− usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także doprowadzanie do 

spełnienia deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji 

użytkowych sprzętu; 

− naprawę uszkodzeń sprzętu (z wyjątkiem uszkodzeń zawinionych wyłącznie 

przez Zamawiającego), w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe, 

− usuwanie usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu sprzętu; 

d) czas naprawy będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia 

usterki, przekazanego w formie elektronicznej bądź faksem; 

e) czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 24 h od daty przyjęcia zgłoszenia; 

f) czas naprawy gwarancyjnej nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych od czasu 

przystąpienia do naprawy. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy; 

 

IV. Zakres rzeczowy całego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych obejmuje m.in: 
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Zapytanie ofertowe 

 

I. Zamówienie pn.: „Zakup i dostawa mobilnych urządzeń wspomagających  

i monitorujących proces rehabilitacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz dostawa 5 

cykloergometrów do wykonywania monitorowanych treningów w ramach projektu ,,Zwiększenie 

dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK "Pro Corde " dla osób starszych, 

w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie "Centrum aktywnego starzenia się".”, realizowanego 

w ramach RPO WO 2014-2020. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania 

zamówień współfinansowanych ze środków EFS, do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 

II. Zamawiający: 

Polska Grupa Kardiologiczna „Pro Corde” Sp. z o.o.,  

ul. Nowowiejska 64-66/1a, 50-315 Wrocław 

 

III. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) Zakup i dostawa fabrycznie nowych mobilnych urządzeń do telerehabilitacji wraz 

z oprogramowaniem, 20 sztuk. 

b) Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń wspomagających teleopiekę medyczną – 

aparaty telefoniczne z przyciskiem życia, 60 sztuk. 

c) Zakup i dostawa cykloergometrów do wykonywania monitorowanych treningów, 5 sztuk. 

d) Zakup oprogramowania do analizy danych medycznych. 

2. Kody CPV: 

• 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy, 

• 33195000-3 – System monitorowania pacjentów. 

3. Minimalne parametry techniczne oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został 

określony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 


