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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
SAMODZIELNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁYM DUNAJCU 
UL. JANA PAWŁA II 201 34-425 BIAŁY DUNAJEC  
 
II. TRYB ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro. 
Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
Zamówień Publicznych (tj.  Dz. U. z  2018 r. poz. 1986). 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego aparatu USG z trzema głowicami: endo, convex, 
liniowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje ZAŁĄCZNIK  NR 1 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
KOD CPV – 33112200-0 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do 4 tygodni od zawarcia umowy. 
2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

 
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferty można składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznej, na adres 
administracja@przychodniabialydunajec.pl nie później niż do dnia 07.06.2017 r. godz. 14:00 
 
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca winien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 i 2 do niniejszego 
zaproszenia. 

2. Wraz z ofertą wykonawca złoży katalog (folder, karta charakterystyki, opis) aparatu potwierdzający 
wymagane parametry oferowanego sprzętu. 
 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  
 
       CENA – 70 % znaczenia (Wc) 
 
Cena przedmiotu oferty brutto – całkowity koszt przedmiotu oferty, obejmujący w szczególności: koszt 
dostawy i rozruchu przedmiotu zamówienia, koszt szkolenia pracowników, zakładany zysk, należne podatki, 
koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują. 
 
Sposób dokonania oceny wg wzoru:  
WC = (Cn : Cb) x 70  
WC – wartość punktowa ceny brutto 
Cn – cena najniższa 
Cb – cena badanej oferty  
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JAKOŚĆ (Parametry techniczne) - 30 % 
 
Ocena wybranych parametrów technicznych odbędzie się na podstawie Załącznika nr 1 – SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA. Szczegółowe zasady dokonywania oceny wskazano w kolumnie PARAMETRY OCENIANE. 
 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów 
oceny. 
 
DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowych informacji udziela lek. med. Małgorzata Szczerba – Kierownik, tel. 18 20 735 91,  
e-mail: administracja@przychodniabialydunajec.pl 

2. Wzór umowy zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z 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”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych jest Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu, 
ul. Jana Pawła II 201, 34-425 Biały Dunajec; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na zakup aparatu USG; 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych;   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 
−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 
−   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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 

Biały Dunajec, 29.05.2019 r.                  
Lek. Med. Małgorzata Szczerba 

KIEROWNIK SGOZ w Białym Dunajcu                                    
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