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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, 
Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, którego celem są działania 
ukierunkowane na zwalczanie  epidemii COVID-19, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna 
im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej 
na jednorazową dostawę: 

Sprzęt oraz środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji 

Pakiet nr 1: Lampa bakteriobójcza naścienna – 5 szt. 

Pakiet nr 2: Lampa bakteriobójcza mobilna/przenośna ze statywem/stojakiem –   2 szt. 

Pakiet nr 3: Półmaski FFP-3 BIO – 1.500 szt.  

Pakiet nr 4: Maseczki KN95 – 2.500 szt. 

Pakiet nr 5: Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni – 400 l  

Pakiet nr 6: Płyn do dezynfekcji rąk – 200 l  

Pakiet nr 7: Płyn do dezynfekcji jamy ustnej – 340 l 

Pakiet nr 8: Dozowniki na płyn do dezynfekcji – 4 szt. 

 

 
Zgodnie z opisanymi w formularzu ofertowo-cenowym parametrami. 
Maksymalny termin dostawy  

– do 2 tygodni od podpisania umowy – dotyczy pakietu nr 1 i 2 

– do 1 tygodnia od dnia powiadomienia dostawcy o wyborze jego oferty  – dotyczy 
pozostałych pakietów 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

Warunkiem rozpatrywania oferty  jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, tj.:  

 podpisany przez osobę uprawnioną formularz ofertowo-cenowy – według wzoru 

(załącznik nr 1); 



  

 

 

 

 podpisaną przez osobę uprawnioną klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 2), 

 kopie stosownych certyfikatów i norm potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 

osobę uprawnioną lub kartę charakterystyki produktu – jeżeli dotyczą 

Istotne informacje dotyczące oferty 

 Każdy Dostawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową. 

 Zamawiający dopuszcza częściowe składanie ofert dla poszczególnych pakietów. 

 Dostawca zobowiązany jest określić cenę jako należną mu za wykonanie zamówienia  

z uwzględnieniem wszystkich kosztów i prac niezbędnych do wykonania całości 

zamówienia w tym kosztów dostawy. 

 Warunkiem odbioru dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy dostawy  

 Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy warunkuje wystawienie przez Dostawcę faktury 

na rzecz Zamawiającego 

 Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury z 14-dniowym terminem płatności, 

przelewem na rachunek bankowy Dostawcy 

 Rachunek bankowy Dostawcy musi być zgodny z tzw. „białą listą” – wykazem 

podmiotów VAT oraz ich numerów rachunków rozliczeniowych otwartych w związku  

z prowadzoną działalnością gospodarczą 

Miejsce i termin składania oferty    Ofertę z tytułem „Oferta – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa Pakiet Medyczny 2” należy złożyć: 

1. W przypadku złożenia oferty w wersji papierowej – Sekcja Administracyjno-Gospodarcza 
Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka  w Krakowie,  
ul. Batorego 3, pok. 413,   31-135 Kraków 

2. W przypadku wysyłania oferty w wersji elektronicznej, oferty należy kierować na adres  
e-mail: sag@wps.com.pl   z opisem „Oferta – Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet 
Medyczny 2” 

w terminie do 26.03.2021 r. godzina 13:00. 

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Dostawca wysyła wiadomość  
z załączonymi skanami niezbędnych dokumentów. 

 

Termin związania ofertą wynosi 7 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawca zostanie poinformowany elektronicznie lub 
telefonicznie. 



  

 

 

 

Zakup realizowany na mocy art. 6 a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 

 

Osoba do kontaktu: 

Sylwia Kućmierz – Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej 

Tel.: 12 633 68 26; 505 326 825 

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie 
zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w części lub całości w przypadku 
zaistnienia sytuacji, której nie można było przewidzieć, a która w istotny sposób wpływa na 
realizację przedsięwzięcia m. in.: 

1. Nie złożono żadnej oferty cenowej 

2. Najkorzystniejsza oferta złożona w ramach niniejszego zapytania ofertowego opiewa na   
kwotę przekraczającą możliwości finansowe Zamawiającego 

3. Żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 

4. Stwierdzono istotne braki formalne w złożonych ofertach a Dostawca uchyla się od 
stosownych uzupełnień we wskazanym przez Zamawiającego zakresie, w związku z czym 
Zamawiający nie może wyłonić oferty najkorzystniejszej 

5. Zachodzą obiektywne przesłanki uznania, że realizacja przedmiotu zapytania ofertowego nie 
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania 
zapytania ofertowego. 

6. Nie otrzymano dofinansowania w ramach zadania „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Medyczny 2”. 
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