Grabowiec, dnia 7 września 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/12/2018
dotyczące zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

Procedura zapytania ofertowego jest prowadzona na podstawie „Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Grabowiec” w oparciu o przepisy Ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z póź. zm.).
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
NIP 9222942983
REGON 950368492
tel. 84 651 24 74
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych
do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia
przestępstwa składającego się na:
1) zakup 2 sztuk defibrylatorów AED według specyfikacji stanowiącej załącznik Nr 1 do
Zapytania ofertowego;
2) zakup 1 sztuki torby medycznej PSP R-1 według specyfikacji stanowiącej załącznik
Nr 2 do Zapytania ofertowego;
3) zakup 1 sztuki plecaka medycznego PSP R-1 według specyfikacji stanowiącej
załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego;
4) zakup narzędzi hydraulicznych, w tym: 1 sztuka nożyc hydraulicznych i 1 sztuka
rozpieracza ramieniowego według specyfikacji stanowiącej załącznik Nr 4 do
Zapytania ofertowego.
2. Parametry opisane w specyfikacjach są parametrami minimalnymi dla wyposażenia
i urządzeń. Wykonawca może zaoferować wyposażenie i urządzenia o równoważnych
parametrach lub wyższych.
3. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dostarczy przedmiot zamówienia do
siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Grabowiec ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
pok. 1 w godz. 800 do 1500.
III. Termin realizacji zamówienia
1. Maksymalny termin realizacji zamówienia – 19.10.2018 r.
2. W przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w ust. 1, zamówienie staje się
bezprzedmiotowe. Zamawiający ma prawo rezygnacji z zakupu przedmiotu
zamówienia po terminie realizacji zamówienia.
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IV. Ochrona danych osobowych
Zgodnie 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 L119
z 04.05.2016 r., str. 1), dalej: RODO, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grabowiec ul. Rynek 3,
22-425 Grabowiec tel. 84 651 24 74 w. 39 lub 502 646 294, adres email:
wojt@grabowiec.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Grabowiec jest Tomasz
Mołczan tel. 84 651 24 74 w 45, adres email: iod@grabowiec.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak:
ZP/12/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie
udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy art. 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników;
c) na postawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
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 których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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V. Kryteria oceny ofert
1. Przy ocenianiu oferty Zamawiający uwzględni kryterium „cena” w wadze 100 %. Za
cenę oferty przyjmuje się wielkość podaną przez Wykonawcę w formularzu oferty, jako
cenę brutto za dostawę przedmiotu zamówienia.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni warunki
postawione w niniejszym zapytaniu ofertowy oraz będzie miała najniższą wartość.
3. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierało jednakową cenę, Zamawiający poprosi
Wykonawców, którzy złożyli te oferty o złożenie ofert dodatkowych oraz poda wszelkie
informacje o terminie, formie i sposobie złożenia ofert dodatkowych.
4. W ofercie dodatkowej Wykonawca nie może podać ceny wyższej niż w ofercie.
5. W przypadku złożenia ofert dodatkowych Zamawiający wybierze ofertę tego
Wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową z najniższą ceną brutto
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym
załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta musi zawierać:
1) Pełną nazwę Wykonawcy,
2) Adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu oraz numer NIP,
3) Cenę oferty. Cena winna być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny
lub opisany pieczątkami imiennymi.
VII. Informacje dotyczące odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
2) została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym.
VIII. Zawartość oferty
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz oferty.
Załącznik nr 1 do oferty – specyfikacja defibrylator;
Załącznik nr 2 do oferty – specyfikacja torba;
Załącznik nr 3 do oferty – specyfikacja plecak;
Załącznik nr 4 do oferty – specyfikacja narzędzia hydrauliczne.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Zakupu wyposażenia
i urządzeń ratownictwa. Nie otwierać do 14 września 2018 r. do godz. 1110” w terminie
do dnia 14 września 2018 r. do godz. 1100 w sekretariacie Urzędu Gminy w Grabowcu
ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec pow. zamojski woj. lubelskie osobiście lub drogą
pocztową na powyższy adres.
2. Oferty złożone lub które wpłynęły do siedziby Zamawiającego po terminie będą
zwrócone składającym bez otwierania.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
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4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
X. Wybór oferty
Zamawiający bezpośrednio po wyborze Wykonawcy, którego Oferta zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza, przekaże Zamówienie, które będzie podstawą do realizacji przedmiotu
zamówienia.
XI. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego
Artur Bobczuk
tel. 84 651 24 74 w 35
XII. Załączniki
1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – specyfikacja defibrylator
2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – specyfikacja torba
3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – specyfikacja plecak
4. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – specyfikacja narzędzia hydrauliczne
5. Formularz oferty
• Załącznik nr 1 do Oferty
• Załącznik nr 2 do Oferty
• Załącznik nr 3 do Oferty
• Załącznik nr 4 do Oferty
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