
 

 

 

 

 

 

          

                                 Katowice, dnia 5 czerwca 2019 roku 

 TG/157/01/2019                                                 

 

 

Zaproszenie do składania ofert  

Zamawiający: 

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o.  

40-211 Katowice ul. Ks. L. Markiefki 87  

 

„Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków 

wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-

terapeutycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” 

 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji związanej z wyborem w trybie 

konkurencyjnym dostawców dla zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych 

urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego 

poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów              

w Katowicach sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Szpitala 

Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87,  40-211 Katowice (dostawa                   

i instalacja sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu i licencji aplikacji IT) zgodnie z wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydanymi przez 

Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz aktualnym wnioskiem o dofinansowanie 

projektu.  

 



 

Zamówienie obejmuje dokumentację związaną z wyborem w trybie konkurencyjnym dostawców dla 

zamówień objętych projektem (dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu i 

licencji aplikacji IT, o których mowa w załączniku nr 4 do zaproszenia do składnia ofert ), który 

zawiera ogłoszenie o zamówieniu wraz z opracowaniem kryteriów oceny ofert, opisu przedmiotu 

zamówienia, wzory oświadczeń.  W/w dokumentację należy opracować zgodnie z wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanymi przez 

Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego .   

 

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  

79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Termin realizacji  przedmiotu zamówienia wynosi  nie dłużej niż  4 tygodnie od daty podpisania 

umowy.   

 

Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: 

 kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika                

to z odrębnych przepisów, 

 stabilną sytuację ekonomiczną i finansową,  

 zdolności techniczne i zawodowe do realizacji zamówienia, 

 nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym , 

 a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa poniżej.   

 

 

Zawartość Oferty.  

Oferent zobowiązany jest dostarczyć: 

1.   Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1          

do Zaproszenia do składania ofert – Formularz Oferty.  

2. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 3                           

do Zaproszenia  do składania ofert– Oświadczenie. 



 

3.    Inne dokumenty: 

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi  zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

(Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykaże się doświadczeniem - co najmniej                   

2 usługami tożsamymi z przedmiotem zamówienia, na który Wykonawca składa 

ofertę, przy czym pod pojęciem usługi tożsamej należy rozumieć: usługę w ramach 

której Wykonawca przygotował dla podmiotu trzeciego dokumentację do 

postępowania ofertowego na zakup aparatury medycznej oraz sprzętu i licencji 

aplikacji IT podlegającego wytycznym w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.    

 

Sposób porozumiewania się  

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie pisemnej  

papierowej na  adres:  

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.  

40-211 Katowice ul. Ks. Leopolda Markiefki 87 

 

lub elektronicznej na e-mail: szpital@bonifratrzy.katowice.pl  

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej 

komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie terminów z winy wnoszącego. 

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej zgodnie z pkt. 1. 

mailto:szpital@bonifratrzy.katowice.pl


 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia                           

do składania ofert.  

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później                         

niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek                 

o wyjaśnienie treści  zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,          

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek   bez rozpoznania.  

7. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający prześle 

wszystkim Wykonawcom, którym dostarczono Zaproszenie do składania ofert. 

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji: 

Joanna Spyra  

Telefon  32 357 62 52 w godz. 7:30 – 14.30 

Fax          32 357 62 38 

 

Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu    

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika 

pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach 

obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę 

i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku 

braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę. 

2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym. 

3. Wszystkie dokonane poprawki poprzez skreślenie i wpisanie prawidłowej treści                        

w taki sposób, aby czytelna była skreślona treść, muszą być parafowane i datowane 



 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Nie dopuszcza się poprawek przy użyciu 

korektora. 

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem 

rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki 

zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć 

dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.  

5. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one 

poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną  

do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający                        

jej dekompletacji /np. w skoroszycie, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAĆ SPINACZY 

ORAZ ZSZYWEK. 

7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie. 

 

Sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie  

w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta 

powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący: 

 

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o., ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, 40-211 

Katowice Oferta na Opracowanie dokumentacji związanej z wyborem w trybie konkurencyjnym 

dostawców dla  zadania pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych 

skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza 

diagnostyczno-terapeutycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” 

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  nie otwierać przed < 19 czerwca 2019 r. 

godz. 11:00 > 

 

Informacje dotyczące składania ofert 

1. Niniejsze Zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie                 

w celu sporządzenia oferty. 



 

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu. 

3. Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie oferty po terminie jej złożenia na wezwanie 

Zamawiającego. 

 

Wycofanie oferty lub jej zmiany 

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty                         

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian           

przed upływem terminu składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań,               

jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio 

oznakowanych dodatkowo dopiskiem „NOWA OFERTA”. Jednocześnie wraz ze złożeniem nowej 

oferty Wykonawca przedkłada podpisane przez upoważnione osoby do reprezentowania  

Wykonawcy oświadczenie o wycofaniu starej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. 

 

Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty należy składać w następującym miejscu: 

nazwa instytucji:  Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.  

miejscowość: Katowice, kod:  40 - 211 

ulica: Ks. Leopolda Markiefki 87 

w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. do godziny 10:00. O zachowaniu terminu decyduje 

moment jej wpłynięcia do Zamawiającego.  

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.  

 

Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu: 

nazwa instytucji:  Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.  

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 211,  

ulica: Ks. Leopolda Markiefki 87 

w Administracji  Szpitala w dniu  19 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a)   jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia,  



 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki;  

f) wykonawca nie wyraził zgody,  na przedłużenie terminu związania ofertą.  

  

Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą 

wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i 

usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.  

2. Ceny muszą być podane w złotych polskich cyfrą i słownie. 

 

Ocena ofert 

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek 

oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na 

niezgodności oferty z Zaproszeniem niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie oferty po terminie jej złożenia na 

wezwanie Zamawiającego. 

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ofert 

na podstawie następujących kryteriów: 

 

LP. Opis kryterium oceny Waga kryterium 

1. Cena brutto za przedmiot zamówienia                       90% 

2. Termin wykonania zamówienia 10% 

 

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM: 

A. Wartość punktowa ( kryterium nr 1 ) jest wyliczona wg wzoru: 

                                                                  cena najniższa spośród oferowanych 



 

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100% 

                                                                             cena z oferty badanej 

 

B. Wartość punktowa ( kryterium nr 2) jest wyliczona wg wzoru: 
 
                                                           Najkrótszy termin wykonania zamówienia  
Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100% 
                                                     Termin wykonania zamówienia oferty badanej 

 
Ocena końcowa oferty  

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium nr 1 i 2 wymienione w pkt 2. 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert  i została oceniona jako najkorzystniejsza             

w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę             

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty,  

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,  

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne, 

 

Istotne warunki umowy 

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych warunków 

określonych   w Załączniku Nr 2  do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT – Wzór Umowy. 

 

Dodatkowe informacje: 

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym zaproszeniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 



 

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane 

przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do 

protokołu postępowania. 

 

Zamawiający nie przewiduje: 

1.  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 

3. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. zmiany treści zaproszenia do składania ofert. W przypadku dokonania zmiany w zaproszeniu, 

Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny      

do wprowadzenia zmian w ofertach. Jednocześnie Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną 

zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie do składania ofert.  

2. unieważnienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty w razie gdy: 

a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia,  

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, w szczególności gdy Zamawiającemu zostanie odebrane 

prawo do dofinansowania realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).  

 

Załączniki  

 Załącznik nr   1 do ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT –  Formularz Oferty,  

 Załącznik nr   2 do ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT –  Wzór Umowy   

 Załącznik nr   3 do ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT –  Oświadczenie Wykonawcy.  

 Załącznik nr   4 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT -   Wykaz sprzętu i aparatury medycznej 

oraz wyposażenia IT 

 

 
 
 
 
 


