
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

Przemyśl, dnia  24.08.2020 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji, personelu 

medycznego, pensjonariuszy i ich opiekunów, sprzętu i wyposażenia związanego z walką 

z COVID-19 

w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Lepsze jutro”  

Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”  

PO WER 

I. Zamawiający:  
 

CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 
ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 
tel. (16) 733-31-12 
fax: (16) 676-90-61 
e-mail: przemysl@caritas.pl  
NIP 7952073317 
REGON: 040038655 
Strona internetowa Zamawiającego  www.przemysl.caritas.pl  
Grantobiorca: Dom Pomocy Społecznej ,, Światło Nadziei ‘’ w Sanoku 

 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi 
na zapytania Wykonawców:    

Piotr Kobiałka (Kierownik placówki)  
Tel: 602837482, email: p.kobialka@caritas.pl 
 

II. Postanowienia ogólne:   
 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, zaprasza do złożenia oferty 

na dostawę środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji, personelu medycznego, 

pensjonariuszy i ich opiekunów, sprzętu i wyposażenia związanego z walką z COVID-19, sprzętu do 

wyposażenia i obsługi izolatek w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Lepsze jutro”, 

Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” PO WER. 

 

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego. 

  

1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:  
 

Strona internetowa zamawiającego: www.caritas.pl 

  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego oraz 
unieważnienia postępowania ofertowego. 
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III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.  
2. Nazwa zamówienia: dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji, 

personelu medycznego, pensjonariuszy i ich opiekunów, sprzętu i wyposażenia związanego z 
walką z COVID-19  w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Lepsze jutro”  

3. Wspólny słownik zamówień:  
18143000-3 Akcesoria ochronne 

35113400-3: Odzież ochronna i zabezpieczająca 

33631600-8: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 

33190000-8: Różne urządzenia i produkty medyczne 

4. Zamówienie jest udzielane w czterech częściach i obejmuje: 
 
Część A: 
 

A. Płyn do dezynfekcji powierzchni 1 litr – 100 szt. 
B. Płyn do dezynfekcji rąk  Poj. 5l – 10 szt. 
C. Płyn do dezynfekcji powierzchni Poj. 5 l – 10 szt. 

 
Część B:  
 

A. Płyn do dezynfekcji podłogi Poj. 5l - 20 szt. 
B. Płyn do dezynfekcji powierzchni z możliwym kontaktem żywnością - Poj. 20l – 5 szt. 
C. Płyn do dezynfekcji rąk Poj. 5l– 20 
D. Fartuch jednorazowy 400 szt. 
E. Fartuch jednorazowy 200 szt. 
F. Chusteczki do dezynfekcji powierzchni 20 op. po 50 szt. 
G. Proszek do dezynfekcji ubrań Op.10kg– 4 szt. 
H. Maseczka chirurgiczna z gumką Op. 50szt – 50 szt. 
I. Stojak do dezynfekcji rąk 8 szt. 

 
 
Część C: 
 

A. Rękawiczki nitrylowe rozm. S, 100 op. po 100 szt.  
B. Rękawiczki nitrylowe rozm. M, 100 op. po 100 szt. 
C. Rękawiczki nitrylowe rozm. L, 100 op. po 100 szt. 
D. Rękawiczki nitrylowe rozm. XL 25 op. po 100 szt. 
E. Rękawiczki nitrylowe rozm. S – 50 op po 100 szt. 
F. Rękawiczki nitrylowe rozm. M  – 50 op po 100 szt.  
G. Rękawiczki nitrylowe rozm. L – 50 op po 100 szt. 
H. Maseczki chirurgiczne z gumką – 20 op. po 50 szt. 

 
Część D:  
 

A. Termometr bezdotykowy z projektorem   2 szt. 
B. Tunelowy sterylizator powietrza UV-C 4 szt. 
C. Stojak na kroplówki 4 szt. 
D. Opryskiwacz elektryczny lub akumulatorowy do powierzchni – 1 szt. 
E. Zamgławiacz parowy do dezynfekcji powierzchni – 1 szt. 
F. Chłodziarka farmaceutyczna Pol-Eko – 1 szt. 
G. Wielorazowy worek ambuautoklawalny – 1 szt. 
H. Sterylizator UV do maseczek 2 szt. 
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I. Automatyczny dozownik do dezynfekcji na płyn lub żel – 4 szt. 
J. Oczyszczacz powietrza 4 szt. 
K. Lampa bakteriobójcza na kółkach 4 szt. 
L. Ozonator powietrza 2 szt. 
M. Bramka dezynfekująca  – 1 szt. 
N. Filtry do ssaka – 10 szt. 
O. Filtry do koncentratora tlenu  - 10 szt. 
P. Spirometr aparat do ćwiczeń oddechowych  - 2 szt. 
Q. Wanienka do sterylizacji i dezynfekcji narzędzi – 2 szt. 
R. Inhalator ultradźwiękowy – 1 szt. 
S. Lampa lecznicza do wygrzewania zakażonych covid-19 – 1 szt. 
T. Urządzenie piorące, dezynfekujące łóżka – 1 szt. 
U. Szorowarka Prowadzona ręcznie 1 szt. 

                                                                                      
 

5. Zamawiający wymaga złożenia oferty na daną część 
6. Poszczególne dostawy należy dostarczyć zgodnie ze złożonym zamówieniem w terminie do 7 

dni od dnia złożenia zamówienia. Podane ilości artykułów mają charakter maksymalny.  
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości niż założono.  
8. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w zapytaniu ofertowym ilości Wykonawcy nie będą 

przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. 
9. Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnych lub telefonicznych zamówień składanych 

przez Zamawiającego i obejmujących ilość i rodzaj zamawianego artykułu oraz termin 
dostawy 

10. Realizacja dostaw zakończy się 23.11.2020 r. 
11. Ofertę należy złożyć wskazując cenę jednostkową każdej pozycji w danej części na 

którą jest składana oferta  
12. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zamówieniem, 

jego dostawą do Domu Pomocy Społecznej ,,Światło Nadziei‘’ w Sanoku. Koszty 
transportu do siedziby DPS w Sanoku i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 

14. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wolny od jakichkolwiek 
wad fizycznych i prawnych. Środki powinny być nowe. Przedmiot zamówienia musi pochodzić 
z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta. W przypadku wadliwego towaru 
Wykonawca wymieni  niezwłocznie towar. Koszty związane z wymianą będą po stronie 
Wykonawcy. 

15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na każde żądanie zamawiającego przedstawił, 
aktualne wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, autoryzacji producenta dla sprzedaży, 
deklaracji zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowany 
przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania, świadectw jakości 
wymaganych przepisami prawa, szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, innych 
dokumentów jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa.  

16. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania przedmiotu zamówienia pod kątem 
legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia 
w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez instytucję 
finansującą. W takim przypadku płatność nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
W przypadku o którym mowa wyżej Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz 
Wykonawcy odsetek ustawowych.  

 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

a) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań osobowych 

lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy 

przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, według wzoru załączonego do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, należy dołączyć: 
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.  

Zamawiający może również na etapie weryfikowania złożonych ofert zobowiązać podmiot składający 

ofertę do przedstawienia referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw.  

V. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie (waga) 
 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższym kryterium wyboru:  

– Cena – 100 % 
 
 
VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty: 
 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
 
 
(najniższa zaproponowana cena brutto za dostawę/cena badanej oferty brutto za dostawę) x 100 
punktów 
   
Maksymalna liczba punktów wynosi: 100 punktów.   
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 
 
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:   

  

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze/szablonie 
załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. 
Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.   

2. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie 
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.  

3. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  
 
 
 

 
VIII. Tryb przekazania oferty:   

  

Oferta powinna być przekazana:   
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1) osobiście w siedzibie Zamawiającego w Przemyślu (37-700) przy ul. Kapitulnej 1, 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Oferta na część ….. w ramach projektu „Lepsze jutro”  
bądź  

2) drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Przemyskiej 
ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Oferta na część ….. 
w ramach projektu „Lepsze jutro”   

 

IX. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 09.09.2020 r. do godziny 15:00. Wpływ 
oferty do Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i godziną. 
 

X. Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.   
 
 
XI. Termin realizacji umowy: do  23.11.2020 r. 

 
XII. Sposób oceny ofert:   

  

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego 
zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek 
z wymogów formalnych określonych w punkcie IV, VII, VIII i IX, zostanie odrzucona 
(za wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
których wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu).   

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje 
procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego.   

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny.  

4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania.   
 
 

 
XIII. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

 

XIV.  Informacja na temat zakresu wykluczenia 
 

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym.  

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

d) 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. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  w postępowaniu ofertowym.  

XV. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy.  

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  
a) zmianie jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, 

w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy  

b) zmiany terminu płatności;  

c) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT). 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą 
być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, 
pod rygorem nieważności. 

 

 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które Zamawiający będzie wymagał na etapie realizacji 

zamówienia  
 

Wymagania dotyczące należytego wykonania dostaw:  

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 
a) za niewykonanie jednostkowej dostawy we wskazanym terminie, w wysokości  

odpowiadającej 10 % wartości brutto jednostkowego zamówienia, które nie zostało 
zrealizowane. 

b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego przez strony terminu 
wykonania poszczególnych dostaw Zamawiający jest uprawniony do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości odpowiadającej 10 % wartości brutto 
jednostkowego zamówienia, które nie zostało zrealizowane.  

c) w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego wykonania przedmiotu 
umowy, innego niż określone w pkt a) i b), w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
należnego za realizację jednostkowego zamówienia, które zostało wykonane wadliwie 
lub nienależycie, 

d) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości części zamówienia, 
na którą złożył ofertę, 

2. z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości części zamówienia, na którą złożył ofertę. 

3. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez 
osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość szkody przekroczy 
wysokość kwoty naliczonej kary umownej.  

 
 
XVII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY wynikający z 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), zwane dalej „RODO”: 
 

1. Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny wynikający 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), zwane dalej „RODO”, odnoszący się do 
informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, 
w szczególności: 

a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność  

gospodarczą, 
c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 
d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 
e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, 
f) osoby fizycznej, której dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu lub do zawarcia 
i realizacji umowy. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że: 
a) administratorem Pana/i danych osobowych jest: 

Zamawiający, tj. Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl (dane 
kontaktowe: Telefon: 16 676 90 60, Fax: 16 676 90 61, Adres e-mail: przemysl@caritas.pl, 
adres strony internetowej: www.przemysl.caritas.pl). 

b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod 
adresem e – mail: j.stasieczek@caritas.pl, tel. 16 676 90 60; 

c) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego; 

d) odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o odrębne przepisy; 

e) Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji 
postępowania, wynikający z odrębnych przepisów; 

f) obowiązek podania przez Pana/ią danych osobowych bezpośrednio Pana/i dotyczących 
jest wymogiem wynikającym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

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

3. Posiada Pan/i: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/i danych osobowych; 
c) podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
2; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO; 
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4. Nie przysługuje Panu/i: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

5. Równocześnie Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest 
do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu. W celu zapewnienia, 
że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów osób trzecich, których dane zostały przekazane, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę 
do złożenia odpowiedniego oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym. 

 
 

1. Formularz ofertowy – wzór.  
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór.  

 

 

   Dyrektor   

 Caritas Archidiecezji Przemyskiej  

   Ks. Artur Janiec   

 

 


