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ZAMAWIAJĄCY 

 

„Caritas Diecezji Radomskiej” z siedzibą Radomiu, ul. Kościelna 5,26-604 Radom, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000222733 

 

TRYB POSTĘPOWANIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania 

ofertowego, na podstawie przepisów ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego, prowadzonej  

w ramach realizacji projektu „CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz 

mieszkańców powiatu opoczyńskiego współfinansowanego z Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone  

w: Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010r Nr 107 

poz. 679 z późniejszymi. zmianami ), 

5. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę 

sprzętu powystawowego. 

6. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych 

zakupów. 

7. Dostarczony sprzęt rehabilitacyjny musi być objęty gwarancją (gwarancja od 2 do 4 

lat) i rękojmią. 

8. Warunki płatności: przelew, 21 dni od daty wystawienia faktury.  
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty i dokumentów w formie elektronicznej. 

2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 

3. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami 

stanowiącymi załączniki do zapytania. 

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami 

i podpisami osób upoważnionych i trwale ze sobą połączone (zszyte lub bindowane). 

6. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same 

upoważnione osoby. 

7. Ponadto oferta powinna zawierać: wypis z rejestru przedsiębiorców lub 

zaświadczenie z CEDG, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą 

złożenia oferty. 

 

SPOSÓB I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY. 

 

1. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu do 25.07.2022 do godz. 9:00 w 

sekretariacie Zamawiającego z dopiskiem: Zapytanie ofertowe  na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu 

opoczyńskiego.  

2. Opakowanie, w którym znajduje się oferta winno być opisane nazwą i adresem 

Wykonawcy. 
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MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta może być dostarczona do Zamawiającego za pośrednictwem: poczty, kuriera 

lub osobiście na adres Zamawiającego do dnia 25.07.2022  r. godz. 09:00. 

2. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonane tego samego dnia o godz. 09:05. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zamieszczono na stronie: 

www.caritasradom.pl 

 

KRYTERIUM OCENA OFERTY 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

cena – 60%  

okres gwarancji na sprzęt – 20%  

okres rękojmi na zakupiony sprzęt 20% 

 

Kryterium cenowe: 

Punkty za cenę będą obliczone wg wzoru: 

 

                              Najniższa cena oferty  podlegającej ocenie 

Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 60 

                              Cena oferty badanej 

  

Maksymalna ilość punktów: 60 

Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Kryterium okres rękojmi za wady sprzętu: 

Podany okres rękojmi za wady powinien zawierać się w przedziale od 2 do 5 lat 

włącznie. Do jego określenia należy używać pełnych lat, a wskazana wartość winna 

być liczbą całkowitą. Nieokreślenie okresu rękojmi potraktowane zostanie jako 
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zaoferowanie go na okres 2 lat. Określenie okresu rękojmi za wady na mniej niż 2 lata 

potraktowane zostanie jako złożenie oferty nieodpowiadającej treści zapytania 

ofertowego. Określenie okresu rękojmi za wady na więcej niż 5 lat potraktowane 

zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 5 lat. 

Kryterium okres rękojmi: 

za dwuletni okres rękojmi– 17 pkt.; 

za trzyletni okres rękojmi - 18 pkt.; 

za czteroletni okres rękojmi - 19 pkt.; 

za pięcioletni okres rękojmi – 20 pkt.; 

Kryterium okres gwarancji: 

Podany okres gwarancji na zakupiony sprzęt powinien zawierać się w przedziale od 2 

do 4 lat włącznie. Do jego określenia należy używać pełnych lat, a wskazana wartość 

winna być liczbą całkowitą. Nieokreślenie okresu gwarancji potraktowane zostanie 

jako zaoferowanie go na okres 2 lat. Określenie okresu gwarancji na mniej niż 2 lata 

potraktowane zostanie jako złożenie oferty nieodpowiadającej treści zapytania 

ofertowego. Określenie okresu gwarancji na więcej niż 4 lata potraktowane zostanie, 

w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 4 lat. 

Kryterium oceny gwarancji: 

za dwuletni okres gwarancji – 18 pkt.; 

za trzyletni okres gwarancji - 19 pkt.; 

za czteroletni okres gwarancji - 20 pkt.; 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1  

2) Opis przedmiotu oferty – załącznik nr 3  

4) Wzór umowy – załącznik nr 4 

5) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z CEDG 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE 

Cena powinna zawierać: 

wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia; 

obowiązujący podatek od towarów i usług VAT; 



5 
 

cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres trwania 

umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.  

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane 

warunki. 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA: 

 

Caritas  odrzuci ofertę, jeżeli: 

1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3; 

2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

z zastrzeżeniem ust. 2; 

4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. 

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie: 

1. oczywiste omyłki pisarskie; 

2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może 

w każdym czasie unieważnić postępowanie. 
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Wszelkie zapytania dokonywane przez Zamawiającego jak i wyjaśnienia składane 

przez oferenta dokonywane będą za pomocą poczty elektronicznej.  

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą 

chronione: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Caritas Diecezji Radomskiej 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) 

iodradom@caritasradom.pl.pl 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferenta, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę drogą elektroniczną oraz zamieści informację na tablicy 

ogłoszeń i stronie internatowej Zamawiającego. 

  

DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji w sprawie zapytania udziela się pod nr tel. 48 365 29 29  oraz 

adresem email: radom@caritasradom.pl 

 


