
SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W KĘPNIE ISO 9001:2015

                          Kępno, dnia   17.11. 2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE   nr    SP ZOZ - ZP/45BU/2022

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno,
zaprasza  do  złożenia  oferty  w  trybie  pisemnego  zapytania  ofertowego  pn.”  Dostawa  serwerów,  macierzy
dyskowej,  półki  do macierzy oraz switchy dla    Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w
Kępnie”. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem  przepisów  ustawy  – Prawo zamówień publicznych (tekst
ujednolicony - DZ. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. ), 

1. Przedmiotem zamówienia  :  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów, macierzy dyskowej, półki do macierzy oraz switchy dla
Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 
Szczegółowy opis, charakterystyka oraz minimalne parametry i warunki bezwzględnie wymagane  w zakresie
przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1A i nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Formularz asortymentowo – cenowy został podzielony na części nazwane przez Zamawiającego pakietami. 
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  .
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:    7   dni roboczych od daty zawarcia umowy.  
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  : 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. O udzielenie zamówienia może ubiegać 
się Wykonawca, który:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nie był  prawomocnie skazany/a za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia,,
c)  posiada wiedzę i doświadczenie,
d) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamó-

wienia;
6. KRYTERIA OCENY OFERT i sposób przygotowania oferty:  

a) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryterium: cena, przy-
pisując  odpowiednio wagę  procentową:  Cena brutto oferty – 100 % 

b) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ni-
niejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należyte-
go oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia;

c) Oferta musi zawierać cenę netto i brutto za całość zamówienia;
d) Oferta powinna zostać przedstawiona lub zgodnie z jego wzorem na formularzu ofertowym sta-

nowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
e) Oferta powinna zostać złożona w języku polskim;
f) Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 6. nie będą rozpatrywane;
g) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
h) Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert;
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i) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących tre-
ści złożonych ofert.

W wyniku oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie sporządzony ranking ofert. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. O wyborze naj-
korzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. TERMIN  i SPOSÓB  SKŁADANIA OFERT: do 24.11.2022 roku do godziny 11:00.  
Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, 
tj.:
- Elżbieta Kaczmarczyk - Sokołowska , adres: przetargi@szpital.kepno.pl 

8. TERMIN OTWARCIA  OFERT:  24.11.2022 r. - godzina 11:10.  
9. Informacja z czynności otwarcia ofert zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie pro-

wadzonego postępowania.
10. WARUNKI ZMIANY UMOWY  : 

Umowa dotycząca realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zo-
stać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami.

11. Wszelka korespondencję proszę przesyłać na adres:  przetargi@szpital.kepno.pl 

12. Klauzula Informacyjna - 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kępnie, ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno

 kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie –
62 78 25 425 ; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na : ” Dostawę serwerów, macierzy dyskowej, półki do macierzy oraz 

switchy dla Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” prowadzonym w trybie zapy-
tania ofertowego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postę-
powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończe -
nia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obej-
muje cały czas trwania umowy;

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawo-
wym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z za-
strzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną prze-

twarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Załączniki:
 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
 Załącznik nr 1A – Arkusz asortymentowo-cenowy; 
 Załącznik nr 2 -  Wymagania graniczne
Załącznik nr 3 – Wzór umowy

    Podpisano:    Dyrektor SPZOZ w Kępnie
              /-/ Beata Andrzejewska
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