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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” Ministerstwa Spraw  

Wewnętrznych i Administracji zaprasza do złożenia oferty na dostawy.  

2. Przedmiot zamówienia:  

Sukcesywna dostawa borowiny drobnomielonej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Bristol 

MSWiA w Kudowie-Zdroju. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) sukcesywna dostawa borowiny drobnomielonej w woreczkach z fizeliną w ilości 30.000 szt.;  

wymiary plastrów 15–20 cm na 28–30 cm; konieczny łatwy i szybki sposób rozdziału folii ochronnej 

od plastra borowinowego w celu segregowania odpadów zgodnie z wymogami. Posiada właściwości 

lecznicze potwierdzone świadectwem wystawionym przez uprawnione jednostki. 

Wydobywana jest na terenie gminy uzdrowiskowej zgodnie z koncesją i operatem 

uzdrowiskowym przedstawionym zamawiającemu. Borowina umieszczona jest w opakowaniu 

posiadającym z jednej strony folię ochronną a z drugiej strony fizelinę, całość umieszczona w 

foliowym opakowaniu umożliwiającym podgrzanie. 

2) sukcesywna dostawa borowiny drobnomielonej w ilości 5.000 kg; pakowana w wiadra o pojemności 

10 – 20 kg. Posiada właściwości lecznicze potwierdzone świadectwem wystawionym przez 

uprawnione jednostki. Wydobywana jest na terenie gminy uzdrowiskowej zgodnie z koncesją i 

operatem uzdrowiskowym przedstawionym zamawiającemu. 

4. Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) 

Główny przedmiot:   0911200-9 - torf 

5. Termin realizacji zamówienia: dostawa przez 12 miesięcy. 

6. Warunki dostawy: 

1) dostawa przedmiotu zamówienia powinna się odbywać do magazynu SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju, ul. Okrzei 1, 57 – 350 Kudowa – 

Zdrój transportem wykonawcy; 

2) transport odbywa się na koszt wykonawcy; 

3) dostawa powinna nastąpić w ciągu 1 tygodnia od dnia złożenia zamówienia, przy czym 

Wykonawca będzie wykonywał dostawy w dni robocze do godz. 14.00 na podstawie 

zamówienia złożonego telefonicznie, pisemnie (faxem lub e – mailem); 



  
 
 

4) wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia będzie wolny od cech 

powszechnie uznawanych za wady jakościowe; 

5) gwarancja na oferowany towar powinna wynosić: min. 3 miesiące lub więcej.  

7. Kryteria wyboru ofert:  

1)    Cena brutto – 100 pkt. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowane będą algorytmy:         

                         Najniższa cena brutto 
  Cena brutto = ------------------------------------   x 100 pkt. 
                         Cena brutto badanej oferty 

2)   najkorzystniejszą ofertą, jest Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w jedynym kryterium 

jakim jest cena; 

3)   maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt; 

4)   zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia określone wymagania oraz uzyska 

największą sumę punktów w ramach ustalonych kryteriów; 

5) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i kryterium okresu gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych; 

6) wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach; 

7) obliczenia dokonywane  będą  z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku. 

8. Zamawiający będzie informował telefonicznie lub mailem wykonawcę o ilości, miejscu i dacie 

dostarczanej partii produktów na dzień przed dostawą. 

9. Zapłata za każdorazowo dostarczoną partię towaru następuje w terminie 30 dni od daty 

otrzymania dostawy i faktury na konto bankowe Wykonawcy, zgodnie z Wykazem płatników VAT. 

10. Zamówienie nie jest podzielone na części. 

11. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

12. Warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien posiadać: 

1) aktualny wpis do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie 

prawnym; 

2) koncesję i operat uzdrowiskowy potwierdzający, że borowina wydobywana jest na terenie gminy 

uzdrowiskowej; 

3) świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze borowiny. 

13. Sposób przygotowania oferty: 

1) Wykonawca składa tylko jedną ofertę; 

2) oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym wg. załączonego wzoru – 

zał. nr 1; 

3) do oferty należy dołączyć załączniki w formie pisemnej; 

4) oferta i załącznik powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy; 

5) kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być podpisane za zgodność z oryginałem przez 



  
 
 

osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy; 

6) wykonawca podpisuje każdą stronę oferty i załączników. Podpis powinien identyfikować osobę, która 

złożyła podpis. Parafa nie jest podpisem. 

7) jeżeli oferta i załączniki są podpisane przez inną osobę, to należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (jeżeli dotyczy). 

14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert; 

2) jej treść nie odpowiada zapytaniu ofertowemu; 

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

15. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni; 

16. Postępowanie prowadzone będzie w dwóch etapach. 

1)  Etap nr 1:  Zamawiający najpierw oceni złożone oferty na podstawie kryterium i oświadczeń 

zawartych w ofercie.  

2)  Etap nr 2:  Zamawiający  wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 

następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału i braku podstaw 

wykluczenia: 

a) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania 

w obrocie prawnym, 

b) koncesja i operat uzdrowiskowy potwierdzający, że borowina wydobywana jest na terenie gminy 

uzdrowiskowej, 

c) świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze borowiny. 

17. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej: 

1) Cena oferty brutto, zawierająca całkowity koszt wykonania przedmiotowego zamówienia, tj. wszystkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z jego realizacją, w zakresie koniecznym do jego 

właściwego wykonania oraz do usunięcia ewentualnych usterek. 
2) Cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy 

i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  

18. Miejsce i termin złożenia oferty: 

a) ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju, Sekretariat p. 32 w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Dostawa borowiny drobnomielonej” lub przesłać za pomocą 

operatora pocztowego lub kuriera; 

b) termin składania ofert do dnia 24.02.2021 r. godz. 11:00; 

c) oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta. 

d) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu 

jej składania. 

19. Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez 

podania przyczyny, 

20. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 24.02.2021 o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, 

tj. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju, sala nr 23 

21. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze wykonawcami są: 

Pracownik merytoryczny Katarzyna Grono -  tel.512 097 566 mail: zrl@sankud.pl 

22. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany wykonawca obowiązany 

jest podpisać umowę z SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju. 

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. 



  
 
 

23. Obowiązki w zakresie RODO: 

1) Klauzulę informacyjną RODO zamawiający przedstawił w załączniku nr 3. 

2) Wykonawca ma obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  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) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 Jeżeli wykonawca pozyskał dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio od osób fizycznych w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie o spełnieniu w/w obowiązku 

informacyjnego.  

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

........................................................ 
           (podpis i pieczęć dyrektora) 

 
W załączeniu: 

1) Formularz ofertowy – zał 1 
2) Projekt umowy – zał 2 
3) Klauzula informacyjna RODO – zał 3 

 


