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ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 22.09.2020 r., Znak sprawy : A.I.271-21/2020 
w ramach projektu nr: 

RPMP.12.01.02-12-0448/17 
Projekt realizowany w ramach: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Zamówienie związane z dostawami,  

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Główny:  

37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych.  

Dodatkowe:  

33158400-6 Sprzęt do terapii mechanicznej;  

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy;  

37441300-4 Rowery stacjonarne; 

33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych;  

38410000-2 Przyrządy pomiarowe;  

Zamawiający: Małopolski Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny im. prof. 

Bogusława Frańczuka 

aleja Modrzewiowa 22, 

30-224 Kraków 

tel. 12 428 73 04, fax. 12 425 12 28 

www.kcr.pl, e-mail: office@kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

Osoba do kontaktu Katarzyna Wierzbicka k.wierzbicka@kcr.pl 

Jacek Żak j.zak@kcr.pl 

Informacja o sposobie 

porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami 

Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami 

ustala się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres 

office@kcr.pl. 

2. Upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Pani 

Katarzyna Wierzbicka lub Pan Jacek Żak, tel. 12 428-73-04 (telefon 

czynny w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00). 

W przypadku wysłania ewentualnych pytań przez Wykonawcę za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej Zamawiający zwraca się 

z prośbą o przesłanie jednocześnie wersji edytowanej (np. Word) 

pytań na adres poczty elektronicznej (e-mail): office@kcr.pl. 

 

Oferty można składać poprzez Bazę Konkurencyjności oraz poza 

Bazą Konkurencyjności. 

Miejsce składania ofert: Małopolski Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny im. prof. 

Bogusława Frańczuka 

aleja Modrzewiowa 22, 

30-224 Kraków 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Nazwa nadana 

zamówieniu przez 

zamawiającego:  

Dostawa  sprzętu rehabilitacyjnego, sportowego oraz medycznego. 

Określenie przedmiotu 

zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i wyposażenia medyczno-

rehabilitacyjnego, zwana w dalszej części również "przedmiotem zamówienia" lub 

"urządzeniami" w następujących częściach:  

Część 1: Rower treningowy - 2 szt 

Część 2: Orbitrek treningowy – 2 szt. 

Część 3: Stół rehabilitacyjny jednoczęściowy do terapii – 2 sztuki 

mailto:k.wierzbicka@kcr.pl
mailto:j.zak@kcr.pl
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Część 4: Platforma do pomiaru sił reakcji podłoża w warunkach statycznych i 

dynamicznych – 1 sztuka 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolność ilość części zamówienia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 

Oferty wariantowe i 

częściowe:  

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  

Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych, w następujących częściach:  

Część 1: Rower treningowy - 2 sztuki 

Część 2: Orbitrek treningowy – 2 sztuki 

Część 3: Stół rehabilitacyjny jednoczęściowy do terapii – 2 sztuki 

Część 4: Platforma do pomiaru sił reakcji podłoża w warunkach statycznych i 

dynamicznych – 1 sztuka 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolność ilość części zamówienia. 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: 
Warunki udziału w 

postępowaniu:  

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące 

warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia:  

1) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali 

dostawy urządzeń lub wyposażenia rehabilitacyjnego lub medycznego o łącznej 

wartości nie mniejszej niż: 

1. w przypadku składania oferty w części 1 zamówienia – co najmniej jedną 

dostawę – rower treningowy (1 szt. lub więcej), na kwotę (każda dostawa) 

minimum 5 000,00 PLN;  

2. w przypadku składania oferty w części 2 zamówienia – co najmniej jedną 

dostawę – co najmniej jedną dostawę – orbitrek treningowy magnetyczny (1 szt. 

lub więcej), na kwotę (każda dostawa) minimum 5 500,00 PLN; 

3. w przypadku składania oferty w części 3 zamówienia – co najmniej jedną 

dostawę – stół rehabilitacyjny jednoczęściowy (1 szt. lub więcej), na kwotę (każda 

dostawa) minimum 9 900,00 PLN; 

4. w przypadku składania oferty w części 4 zamówienia – co najmniej jedną 

dostawę – platforma do pomiaru sił reakcji podłoża w warunkach statycznych i 

dynamicznych (1 szt. lub więcej), na kwotę (każda dostawa) minimum 48 000,00 

PLN. 

2) W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (pkt 13–23, z 

zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy) ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp 

(Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania). 
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Zasady spełnienia i 

weryfikacji warunków 

udziału w postępowaniu:  

 

Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje 

zawarte w przedkładanych wymaganych dokumentach i oświadczeniach.  

 

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż 

ww. warunki Wykonawca spełnił.  

 

Na potwierdzenie spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu oraz 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia,  

 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i 

dokumenty:  

1) Wykaz zrealizowanych dostaw, które Wykonawca zrealizował wraz z 

załączeniem dowodów potwierdzających ich realizację  

2) Dowodami, o których mowa powyżej mogą być:  

Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje 

zawarte w przedkładanych wymaganych dokumentach i oświadczeniach.  

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż 

ww. warunki Wykonawca spełnił.  

Na potwierdzenie spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu oraz 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione 

oświadczenia i dokumenty:  

  a) poświadczenia, referencje,  

  b) faktury, protokoły,  

  c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, w tym 

kserokopie faktur z dowodami zapłaty lub protokoły zdawczo-odbiorcze;  

 

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana 

według formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

Z procedury niniejszego ,,Zapytania ofertowego” zostanie odrzucona oferta: 

a) której treść nie odpowiada treści przedmiotowej procedury „Zapytania 

ofertowego”, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia; 

b) złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w 

przedmiotowym zapytaniu ofertowym; 

c) Wykonawcy, który nie składa wyjaśnień w zakresie treści oferty, o które 

poprosił Zamawiający. 
 

Warunki realizacji 

umowy: 

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3. Złożenie oferty jest 

równoważne z pełną akceptacją treści wzoru umowy przez Wykonawcę. 

III. Kryterium, jego znaczenie i sposób oceny ofert: 

Kryterium wyboru: Oferty będą oceniane według kryteriów:  

A) Cena brutto – waga kryterium 60 pkt (60%)  

B) Okres gwarancji – waga kryterium 20 pkt (20%)  

C) Czas naprawy gwarancyjnej – waga kryterium 20 pkt (20%)  

Zasady spełnienia i 

weryfikacji kryteriów 

wyboru:  

 

Ad A) 

W kryterium a) punkty liczone będą w następujący sposób: 

                                                         Amin 

liczba punktów badanej oferty = ------------- x 60 pkt 

                                                         Abad 

gdzie:  

Amin – najniższa cena spośród badanych ofert 

Abad – cena oferty badanej 

 

Ad B) 

w kryterium b) punkty liczone będą w następujący sposób: 

                                                                     Gbad– Gmin 

liczba punktów badanej oferty = ----------------------------------------- x 20 pkt 
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                                                  Gmax(60 miesięcy) – Gmin(24 miesięcy) 

gdzie: 

Gmin – najkrótszy okres gwarancji wynoszący 24 miesiące 

Gmax – najdłuższy okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy 

Gbad – okres gwarancji w badanej ofercie 

 

Uwagi: 

Brak wskazania w Formularzu oferty okresu gwarancji będzie oznaczać, iż 

Wykonawca zaoferował najkrótszy okres gwarancji – 24 miesiące. 

Wskazanie okresu krótszego niż 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy. 

Jeśli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 60 miesięcy – do przeliczenia 

punków w niniejszym kryterium zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. 

Ad C) 

W kryterium c) punkty będą przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 

0 pkt – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 

siedmiu (7) dni 

roboczych (zakres 5-7) 

10 pkt – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 

czterech (4) dni 

roboczych(zakres 2-4) 

20 pkt – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący jeden 

(1) dzień 

roboczy (zakres 1) 

Uwagi: 

Minimalnym wymaganiem jest czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 7 dni 

roboczych. Brak wskazania oferowanego czasu naprawy gwarancyjnej spowoduje 

uznanie przez Zamawiającego, iż 

Wykonawca zaoferował czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 7 dni 

roboczych (w takim przypadku oferta Wykonawcy otrzyma w kryterium 0 pkt). 

 

Ostateczna liczba punktów obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie z wzorem: 

P = A (pkt) + B (pkt) + C (pkt) 

gdzie: 

P - liczba punktów badanej oferty 

A - liczba punktów przyznanych w kryterium najniższa cena 

B - liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji 

C - liczba punktów przyznanych w kryterium czas naprawy gwarancyjnej 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów. 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty: 
1.Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich na adres:  

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, budynek nr 4 

(Administracja), al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków (na kopercie/opakowaniu należy umieścić 

informacje: ,,Nazwa i adres Wykonawcy…………,, Dostawa  sprzętu rehabilitacyjnego, sportowego oraz 

medycznego. Znak sprawy: A.I-271-21/20”); 

2. poczty elektronicznej na adres office@kcr.pl (w tytule wiadomości umieścić następujące 

informację ,,Nazwa i adres Wykonawcy……….. Znak sprawy: A.I-271-21/20”); 

2. Ostateczny termin składania ofert upływa: 30.09.2020 godz. 11:00 

3. W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia 

oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.  

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  
 

V. Informacje na temat zakresu wykluczenia: 
Wykonawcą nie może być podmiot/osoba, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a 

wykonawcą, polegające na:  

 a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
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 b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,  

 c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

 d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

Weryfikacja powyższego na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 7 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

 

VI. Inne elementy związane z realizacją zamówienia: 
Opis sposobu 

przygotowania oferty:  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 

w ,,Zapytaniu ofertowym” i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami 

określonymi w tym ,,Zapytaniu ofertowym”. 

3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Oferta winna być napisana w języku polskim w sposób czytelny i trwały. 

5. Do oferty winny być dołączone dokumenty wymienione w pkt V do 

niniejszego ,,Zapytania ofertowego”. 

6. Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez 

osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy a uprawnienie to 

powinno być stwierdzone wypisem z KRS lub ewidencji działalności 

gospodarczej albo podpisane przez osobę umocowaną do tych czynności przez 

osobę(osoby) uprawnioną(e). Gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy 

kopię dokumentów, to kopie te powinny być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub osobę umocowaną do reprezentowania 

Wykonawcy. W przypadku składania wspólnej oferty podpisane przez 

pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W przypadku składania dokumentów w języku innym niż język 

polski do dokumentu oryginalnego powinno zostać dołączone tłumaczenie. 

Umocowanie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do 

oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii w sytuacji, gdy przedstawiona/przesłana przez Wykonawcę 

kopia dokumentu jest nieczytelna  Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 12 Oś priorytetowa 

Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 

Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 

prawdziwości w inny sposób. 

Składając ofertę Wykonawca może wskazać część oferty, która nie powinna być 

udostępniana innym uczestnikom postępowania, ponieważ stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa winny być wyodrębnione i opatrzone/opisane 

klauzulą: „INFORMACJA STANOWIĄCA TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM WYKONAWCOM” 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie zabezpieczone przez 

Wykonawcę dokumenty będące tajemnicą przedsiębiorstwa. 

9. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych w ,,Zapytaniu ofertowym” 

dokumentów, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia oferty w 

wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie 

lub złożenie dokumentów niewłaściwych powoduje odrzucenie oferty. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o odrzuceniu oferty 

Termin związania ofertą:  

 

Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni.  

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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VII. Podstawa i tryb postępowania: 
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert tj. zapytania ofertowego. W związku 

z tym, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro [art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 

1086) prowadząc przedmiotowe postępowanie Zamawiający nie stosujeprzepisów w/w ustawy. 

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:  

Zasada konkurencyjności.  

VIII. Pozostałe informacje: 

 
1. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający 

dołoży staranności aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem 

składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert.  

3. Dokonywane i publikowane przez Zamawiającego zmiany treści Zapytania ofertowego, a także publikowane 

odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Zapytania ofertowego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny.  

5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

6. W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-

mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych 

braków w terminie do 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data 

wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa w części IV. niniejszego zapytania 

ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia.  

7. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu 

o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, 

gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.  

9. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona również na stronie internetowej 

Zamawiającego i/lub portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

10. Składając ofertę należy być świadomym, że mogą znajdować się w niej dane osób fizycznych, np. osób 

wskazywanych do kontaktu. Pozyskane oferty, a wraz z nimi ewentualne dane osobowe, służą Zamawiającemu 

wyłącznie do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków, a 

następnie ich rozliczeniu i archiwizacji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu unijnego, w ramach 

którego finansowane jest zamówienie. Oznacza to, że dostęp do złożonych ofert mogą mieć inni potencjalni 

Wykonawcy, Instytucje finansujące projekt oraz uprawnione Instytucje kontrolujące projekt. Informacje 

dotyczące ofert publikowane są, zgodnie z ww. Wytycznymi, na stronach internetowych, na których 

publikowane było zapytanie ofertowe. Ponadto oferty mogą być przekazywane do Instytucji zaangażowanych 

w obsługę projektu za pomocą systemu SL2014. Administratorem ww. portali i systemów nie jest 

Zamawiający, a Instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich w Polsce.  

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, że Wykonawca jest świadomy powyższych uwarunkowań i je 

akceptuje.  

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z zasadą 

konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020”. 

IX. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1A- Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy 



Strona 7 z 7 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych dostaw  

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie gwarancyjne 

6. Załącznik nr 6 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 


