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  Węgorzewo, dnia 02 lipca 2020 r. 

 

Zamawiający: 
Szpital Psychiatryczny 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Gen. J. Bema 24 
11-600 Węgorzewo 
tel.: (87) 427 27 66 
faks: (87) 427 27 85 
e-mail: spspzozw@wp.pl 
www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl 
 

 ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza 

do złożenia oferty na sukcesywne dostawy rękawic jednorazowego użytku, realizowane na koszt  i 

ryzyko Wykonawcy.  

Wykonawca  jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty na potwierdzenie, że zaoferowane 

produkty są wyrobami medycznymi i że należą Środków Ochrony Indywidualnej (np. deklaracje 

zgodności, certyfikaty). 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Szczegółowy opis asortymentu oraz ilości podano w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane pozycje. 

 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

3.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY  

− Oferent może złożyć jedną ofertę -  Wzór Formularza oferty  załączony do niniejszego zapytania. 

− Oferta winna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty.  W innym 

przypadku do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

− Oferta cenowa obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone w związku z realizacją 
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przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu/ dostawy do siedziby Zamawiającego – Dział 

Farmacji, ul. Generała  Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo. 

− Oferta powinna być:  

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, 

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę do tego uprawnionego. 

− Do oferty należy dołączyć : 

1/ kopię wpisu do właściwego rejestru uprawniającego do występowania w obrocie prawnym, 

 

4.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

- poczty na adres podany we wstępie lub przesłana faksem lub drogą elektroniczną, lub dostarczona do 

Sekretariatu Szpitala, Budynek Administracyjny B, ul. Generała Józefa Bema 24,  

11-600 Węgorzewo  do dnia  10 lipca 2020 r. do godz. 11.00 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

5. OCENA OFERT 

Zamawiający do realizacji zamówienia wybierze ofertę z najniższą wartością brutto całości zamówienia. 

Wartość brutto oferty należy obliczyć w następujący sposób:  

Wartość netto danej pozycji x ilość = wartość netto 

Wartość netto + należny podatek VAT = wartość brutto pozycji 

Wartość brutto całości zamówienia/ oferty = zsumowane wartości brutto wszystkich pozycji łącznie. 

 

6.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

        7.      SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

2.  Zamawiający odpowie niezwłocznie Wykonawcy oraz zamieści treść zapytania na stronie 

internetowej Zamawiającego, nie ujawniając danych Wykonawcy – pytającego. 



 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji 

z zamówienia bez podania przyczyny. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia jest: 

Pani Eugenia Nietrzeba - tel. 87 427 27 66 w. 130 

5.     ZAŁĄCZNIKI  - 

Formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 1, 

Formularz ofertowy – załącznik nr 2, 

        Projekt umowy – załącznik nr 3. 

 

 

  

Dyrektor Szpitala SP  ZOZ w Węgorzewie 

mgr Agnieszka Szałko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KLAUZULA RODO 

1. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w związku z 

wykonywaniem umowy oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie. 

2.  Zamawiający na podstawie 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” oświadcza, że:  

a) jest administratorem danych osobowych powierzonych w związku z realizację 

niniejszej umowy; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie jest Pani Monika Bark, bark@togatus.pl. 

c) dane osobowe powierzone przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu realizacją umowy 

d) dane osobowe będą przechowywane na czas trwania umowy oraz na czas wymagany 

przepisami do wykonywania zobowiązań publicznoprawnych, archiwizacji, windykacji 

i dochodzenia roszczeń. 

e) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

f) w ramach przekazania danych osobowych, podmiotowi uprawnionemu przysługuje: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 



 

 

g) w ramach przekazania danych osobowych, podmiotowi uprawnionemu nie 

przysługuje: 

− 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 danych osobowych Wykonawcy jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

h) dane osobowe będą przechowywane na czas trwania umowy oraz na czas wymagany 

przepisami do wykonywania zobowiązań publicznoprawnych, archiwizacji, windykacji 

i dochodzenia roszczeń. 

 

 

 

 


