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Lublin, dnia 23 września 2015 r.

Numer sprawy: 3521460

……………………………………
(pieczęć jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę)

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. ZAMAWIAJĄCY:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1,
20 – 059 Lublin
Tel. 81/445-55-10
E-Mail: malgorzata.podgorniak@umlub.pl
Jednostka organizacyjna: Sekcja ds. Zakupów
Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Małgorzata Podgórniak
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KODAMI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA W OPARCIU O WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
(PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych zestawów stomatologicznodentystycznych, fartuchów, maseczek i serwet składanych, niezbędnych dla realizacji
badań klinicznych służących ocenie wpływu wybranych czynników środowiska na stan
jamy ustnej mieszkańców Lublina i Lwowa w ramach projektu „Zdrowie priorytetem.
Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki
medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego”, według następującego opisu:

1) 600 jednorazowych zestawów stomatologiczno-dentystycznych, zawierających,
co najmniej: lusterko stomatologiczne, pęsetę i zgłębnik,
2) 50 sztuk jednorazowych fartuchów fizelinowych niesterylnych z mankietem,
wykonanych z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla cząstek, o dobrej
przepuszczalności powietrza, wiązanych z tyłu na troki, rękawy wykończone
bawełnianymi mankietami, posiadające przedłużone poły do zakładania na plecach, nie
toksyczne, nie pylące, rozmiar nie mniejszy niż L,
3) 100 sztuk maseczek jednorazowych na gumki, pełnobarierowych wykonanych z trzech
warstw wysokiej jakości włókniny o gramaturze minimum 17g/m2 (jedna warstwa); o
wysokiej
przepuszczalności
powietrza
zapewniającej
łatwość
oddychania,
hipoalergiczne, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie
wygładzana, nie powodujące uczuleń, wyposażone w sztywnik zapewniający łatwe
dopasowanie się maski do kształtu twarzy, właściwie zakrywające nos, usta i podbródek,
o dł. min. 40 cm, pakowane w opakowanie po max. 50 szt., oznaczone zgodnie z ustawą
o wyrobach medycznych,
4) 500 sztuk jednorazowych fizelinowych serwet składanych o wymiarach w przedziale 80100 cm x 80-100 cm, do położenia na stoliku.
Kody CPV: 33199000-1 odzież medyczna, 39525000-8 różne wyroby włókiennicze
z tworzyw sztucznych, 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
3. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
1) Źródło finansowania – projekt pn. „Zdrowie Priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów
Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej pogranicza
polsko-ukraińskiego”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie
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nr IPBU.03.01.00-06-369/11-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś –Ukraina 2007–2013.
2) Wykonawca przekaże rachunek/fakturę oraz protokół odbioru wykonanych prac do
jednostki wyznaczonej wewnętrznymi aktami prawnymi Uczelni w terminie do 2 tygodni
po zatwierdzeniu i odbiorze dostawy.
3) Płatność nastąpi jednorazowo, po zatwierdzeniu pod względem merytorycznym
i odbiorze pracy, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpływu poprawnie
wystawionego rachunku/faktury oraz protokołu odbioru.
4) Wykonawca oświadcza, iż znane mu są zasady finansowania projektu, zgodnie z którymi
kosztami kwalifikowanymi są koszty poniesione w dniu realizacji projektu tj. do dnia 31
grudnia 2015 r. i w razie uchybienia terminowi złożenia rachunku/faktury lub protokołu
dokumenty te nie zostaną przez Zamawiającego przyjęte w terminie późniejszym,
co będzie skutkować odmową zapłaty wynagrodzenia.
4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Nie później niż 5 dni od dnia zawarcia umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Wykonawca powinien prowadzić działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym
zamówieniu.
6. KALKULACJA CENY OFERTY
Wartość oferty brutto powinna zostać podana w formularzu oferty za całość usługi.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferent wypełnia cały formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do zapytania, a następnie podpisuje je osoba upoważniona.
2) W formularzu oferty należy określić cenę zgodnie z formularzem oferty, przy czym przez
cenę (wartość) brutto należy rozumieć cenę (wartość) netto powiększoną o podatek VAT
lub – w przypadku osób fizycznych – kwotę zawierającą składki ZUS pracodawcy
(obecnie 19,64% od kwoty wynagrodzenia w umowie).
3) Wartość brutto oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy do Zamawiającego.
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim a cenę podać w polskich złotych (PLN).
5) Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków udziału Oferenta w postępowaniu
będzie skutkować odrzuceniem oferty Oferenta, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę
przy ocenie, przy czym – na pisemne wezwanie Zamawiającego – Oferent może złożyć
dodatkowe wyjaśnienia do złożonej oferty.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
9. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferta powinna być złożona na jeden z poniższych sposobów:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kamil.debinski@umlub.pl,
malgorzata.podgorniak@umlub.pl poprzez odpowiedź na e-maila z niniejszym
zapytaniem lub wysłanie e-maila z tytułem: „OFERTA na dostawę fartuchów, maseczek i
serwet jednorazowych - ZDROWIE PRIORYTETEM” do dnia 30 września 2015 r., lub
- dostarczona osobiście bądź pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Al.Racławickie 1, 20-059 Lublin, II p., pok. 237 w zamkniętej kopercie z tytułem
„OFERTA na dostawę fartuchów, maseczek i serwet jednorazowych - ZDROWIE
PRIORYTETEM” do dnia 30 września 2015 r. (liczy się data wpływu oferty pod
wskazany adres).
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2) Otwarcie i ocena ofert zostaną dokonane w dniu 1 października 2015 r. o godzinie 9:00,
zaś wyniki i wybór oferty zostaną ogłoszone w Biurze Projektu przy Al. Racławickich 1,
20-059 Lublin II p., pok. 237 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału Oferenta w
postępowaniu, poprawnych formalnie i zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował przeliczenia procentowe przy
założeniu, że 1% = 1 punkt.
3) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
„Wartość oferty brutto” – waga 100% - w ramach kryterium „Wartość oferty brutto”
najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą kwotę realizacji
zamówienia brutto, zaś punktacja zostanie wyliczona w następujący sposób, że Oferent,
który poda najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów (100 punktów),
natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru:
(cena najtańszej oferty/cena badanej oferty) x 100%.
11. DODATKOWE INFORMACJE
1) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
2) W okresie naboru ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia
treści zapytania.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do
złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
- poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Oferenta), o czym zostaną
poinformowani wszyscy Oferenci składający oferty,
- poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
5) Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego
do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert lub do rezygnacji z części zadania w każdym czasie bez
podania przyczyny.
12. ZAŁĄCZNIKI (jeśli dotyczy)
1. Formularz oferty
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Oferenta ……………………………………………………………………………
Adres zamieszkania lub siedziba Oferenta …………………………………………………
Adres do korespondencji …………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………….......................……
Adres e-mail ………………………………………………………………………………
NIP …………………………………
REGON (jeśli dotyczy) ……………………………
Oferta skierowana do:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1,
20 – 059 Lublin,
Tel. 81/445-55-10
E-Mail: malgorzata.podgorniak@umlub.pl
Jednostka organizacyjna: Sekcja ds. Zakupów
Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Małgorzata Podgórniak

Na (opis przedmiotu zamówienia)
dostawę jednorazowych zestawów stomatologiczno-dentystycznych, fartuchów, maseczek
i serwet składanych, niezbędnych dla realizacji badań klinicznych służących ocenie
wpływu wybranych czynników środowiska na stan jamy ustnej mieszkańców Lublina i
Lwowa w ramach projektu „Zdrowie priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych
Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej pogranicza polskoukraińskiego”.

Oferuję wykonanie usługi/dostawy* na następujących warunkach:
Przedmiot oferty

Cena netto
(bez VAT) w
PLN
za 1 sztukę

Liczba
sztuk
łącznie

Wartość netto (bez
VAT) w PLN
za wszystkie
sztuki

Kwota
podatku
VAT w PLN

Wartość brutto
(z VAT) w
PLN

1

2

3

4=2x3

5

6 = 4+5

L.p.

1.

2.

600 jednorazowych zestawów
stomatologiczno-dentystycznych,
zawierających,
co najmniej: lusterko
stomatologiczne, pęsetę i
zgłębnik
50 sztuk jednorazowych
fartuchów fizelinowych
niesterylnych z mankietem,
wykonanych z włókniny
polipropylenowej, stanowiącej
barierę dla cząstek, o dobrej
przepuszczalności powietrza,
wiązanych z tyłu na troki, rękawy
wykończone bawełnianymi
mankietami, posiadające
przedłużone poły do zakładania
na plecach, nie toksyczne, nie

600

50
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3.

4.

pylące, rozmiar nie mniejszy niż
L,
100 sztuk maseczek
jednorazowych na gumki,
pełnobarierowych wykonanych z
trzech warstw wysokiej jakości
włókniny o gramaturze minimum
17g/m2 (jedna warstwa); o
wysokiej przepuszczalności
powietrza zapewniającej łatwość
oddychania, hipoalergiczne,
warstwa twarzowa nie
posiadająca mikrowłosków oraz
specjalnie wygładzana, nie
powodujące uczuleń, wyposażone
w sztywnik zapewniający łatwe
dopasowanie się maski do
kształtu twarzy, właściwie
zakrywające nos, usta i
podbródek, o dł. min. 40 cm,
pakowane w opakowanie po max.
50 szt., oznaczone zgodnie z
ustawą o wyrobach medycznych,
500 sztuk jednorazowych
fizelinowych serwet składanych o
wymiarach w przedziale 80-100
cm x 80-100 cm, do położenia na
stoliku.

RAZEM

100

500

x

x

Ponadto oświadczam, iż:
1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (art. 233 §
1 KK) oświadczam, że podane przeze mnie informacje zawarte w Ofercie są zgodne ze stanem
faktycznym.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Prowadzę /nie prowadzę* działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu.
5. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym organizacyjnym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
6. Nie jestem związany/a z Zamawiającym osobowo i kapitałowo (przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)
7. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Zapoznałem/am/ się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
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9. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach i w terminie określonym w Zapytaniu
Ofertowym przez Zamawiającego oraz zgodnie ze złożoną Ofertą.

…………………………………………………..
(Data i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
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