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Wrocław, 2020-10-22 

1. Zamawiający: 

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

Adres: gen. Romualda Traugutta 57/59, Wrocław 50-417 

NIP: 6961856662 

REGON: 301277131 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

- 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk maseczek chirurgicznych trzywarstwowych (100 opakowań 

pakowanych po 50 sztuk) 

 

Charakterystyka produktu: Maska chirurgiczna, trzywarstwowa: 

· posiadająca wygodne gumki mocujące, 

· umożliwiająca zachowanie swobody oddychania, 

· wyprodukowana ze sprasowanej włókniny, 

· rozmiar uniwersalny, 

· materiał odporny na strzępienie się, 

· produkt niejałowy, 

· maska jednorazowego użytku,  

· zgodna z normą EN 14683. 

 

- 200 (słownie: dwieście) półmasek filtrującej typu FFP2 bez zaworu - do ochrony dróg oddechowych 

 

Charakterystyka produktu: Półmaska filtrująca typu FFP2 bez zaworu:  

· oznaczona znakiem CE zgodna z normą EN149, 

· wyprofilowany panel nosowy umożliwia dobre dopasowanie do kształtu nosa i konturów twarzy, zapewniająca 

dobre pole widzenia i kompatybilność z goglami i okularami ochronnymi i zapobiegająca ich parowaniu, 

· konstrukcja dopasowująca się do różnych kształtów twarzy oraz dostosowująca się do ruchów twarzy podczas 

mówienia, 

· pakowana indywidualnie. 

 

 

- 200 (słownie: dwieście) półmasek filtrujących typu FFP3 bez zaworu - zapewniające ochronę dróg 

oddechowych 

 

Charakterystyka produktu: Półmaska filtrująca typu FFP3 bez zaworu: 

· oznaczona znakiem CE zgodna z normą EN149, 
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· wyprofilowany panel nosowy umożliwia dobre dopasowanie do kształtu nosa i konturów twarzy, zapewniająca 

dobre pole widzenia i kompatybilność z goglami i okularami ochronnymi i zapobiegająca ich parowaniu, 

· konstrukcja dopasowująca się do różnych kształtów twarzy oraz dostosowująca się do ruchów twarzy podczas 

mówienia, 

· wykonana z poliuretanu, 

· materiał filtracyjny polipropylen,  

· pakowana indywidualnie. 

 

Zamówienie należy dostarczyć do oddziału Zamawiającego – Hospicjum Stacjonarnego położonego we Wrocławiu 

przy ul. Poświęckiej 8a, 51-128 Wrocław. 

3. Podstawy do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia jego oferty: 

Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli: 

− zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu; 

− treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego; 

− oferta nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, gdzie 

wystąpienie powiązania osobowego lub kapitałowego między Zamawiającym a Wykonawcą jest przesłanką do 

wykluczenia Wykonawcy z zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Kryterium wyboru oferty: 

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto oferty: 100 punktów. 

A: ilość punktów 

C1: najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 

C2: cena brutto badanej oferty 

 

� =  
�1

�2 
∗ 100 

 

Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia w tym koszty podatku VAT. 
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Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, 

wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty  

o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert  

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 1 na skrzynkę e-mail a.hoffmann@bczwroc.pl do dnia 28.10.2020 r. do godz. 15:00.  

Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

Za datę i godzinę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Koszt sporządzenia oferty ponosi 

Oferent. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Oferentów. Z 

wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminy 

składania ofert. 

6. Termin realizacji zamówienia: 

Przedmiot umowy należy zrealizować do 10 listopada 2020 r. 

7. Umowa i warunki wprowadzenia zmian do jej treści 

Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, umowę na realizację zamówienia.  

Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawcy w sporządzeniu treści umowy. 

Zamawiający na obecnym etapie tj. publikacji zapytania ofertowego nie przewiduje publikacji treści (wzoru) umowy, 

bowiem nie wymagana procedura, na podstawie której niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone. 

Treść umowy zostanie przedstawiona wyłącznie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy o zamówienie w toku jej 

realizacji. 

8. Zastrzeżenia 

Zamawiający ma prawo do wezwania Oferenta do wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz prawo do zamknięcia 

postepowania bez wybrania którejkolwiek z oferty, do zmiany warunków postępowania, jak również do odwołania 

postepowania, unieważniania go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny. 

9. Osoba do kontaktu: 

Anna Hoffmann e-mail: a.hoffmann@bczwroc.pl, telefon: 71 712 07 00. 

Załączniki 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy; 


