
 

 
     Poznań, 11.05.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych będąc beneficjentem projektu  
pn: „Wielkopolski program rehabilitacji w POSUM”, nr RPWP.06.06.01-30-0035/17 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO 
na lata 2014-2020 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty cenowej na następujący 
przedmiot zamówienia: 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu, aparatury pomiarowej oraz wyrobów do 
dezynfekcji i jednorazowego użytku. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z podziałem na części, został zawarty w 
załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na dowolną ilość części zamówienia. 
 
Zaoferowany przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu i sprzedaży, posiadać 
atesty, spełniać wszystkie normy i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. ustawą 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, ustawą z dnia 9 października 2015 r. o 
produktach biobójczych). 
Dostarczony sprzęt i aparatura medyczna powinien być nowy oraz wyraźnie oznaczony normą 
i posiadać załączoną instrukcję użytkowania. Dostarczone przez Wykonawcę wyroby medyczne 
powinny posiadać deklarację zgodności wytwórcy, spełniać wymogi przepisów prawa oraz 
normy jakości i bezpieczeństwa wyrobu. 
Wykonawca wyda karty gwarancyjne do zakupionej aparatury pomiarowej tj. pulsoksymetrów, 
aparatów do pomiaru ciśnienia oraz do fumigatorów do dezynfekcji, 
Dokumenty potwierdzające wyżej wymienione wymagania powinny zostać przez Wykonawcę 
dołączone do wystawionej faktury w dniu dostawy. 
Koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy. 

 
2. Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2022 r. 

 
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  
 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia Zamawiający przyjął 
następujące kryterium: 
cena oferty brutto  - 100% 
 
Zamawiający w każdej części zamówienia wybierze ofertę z najniższą ceną.  
 

4. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami Zapytania 
ofertowego.  

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.  
3) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszego Zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do ich treści.  

4) Oferta winna być sporządzona pisemnie, w języku polskim, w formie zapewniającej 
czytelność jej treści.  

5) Na ofertę składają się następujące dokumenty:  

• Formularz Ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 



• dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy dla osoby 

składającej (podpisującej) ofertę, jeżeli jej umocowanie nie wynika wprost z CEIDG lub 

KRS. 

 
5. Miejsce oraz termin składania ofert:  

Wykonawca składa ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 
w formie skanu przesłanego na adres e-mail: koordynator.fa@posum.pl , Poczty Polskiej, 
kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług 
Medycznych al. Solidarności 34 w Poznaniu z dopiskiem „Oferta cenowa na zakup i dostawę 
sprzętu, aparatury pomiarowej oraz wyrobów do dezynfekcji i jednorazowego użytku w 
ramach projektu pn: „Wielkopolski program rehabilitacji w POSUM”. 
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia19 maja 2022 r. do godz. 15.00. 
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

6. Informacje na temat zakresu wykluczenia. 
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani  z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i     
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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

7. Osoby upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

Daniel Kruszona – Koordynator Projektu, tel. 61 647 77 21, e-mail: koordynator.fa@posum.pl  
 

8. Termin związania ofertą  
 

30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 
 

9. Załączniki 
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy 
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