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                                                                                      MSPR/ZP/ZC/11/2016 

Gdynia, 19.09.2016 r. 

 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej 

równowartości 30 000 euro 
na zakup i dostawę jednego krzesełka kardiologicznego, typu SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY wraz z pasami 

do mocowania pacjenta, dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. 
 

Pełna nazwa Zamawiającego: 
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ 
Ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia 
NIP 586 19 86 956 
Tel. 58 660 88 11 
Fax. 58 660 88 12 
 
Tryb postępowania – zapytanie cenowe. 
 
Znak postępowania MSPR/ZP/ZC/11/2016 

 
Termin składania ofert- 06.10.2016 r. do godz. 12:00 
 
Imię, nazwisko pracownika prowadzącego sprawę-  
Paweł Molendowski Tel. 58 660 88 16 / mob. 501 189 189 
e-mail: zamowienia@pogotowie.gdynia.pl,  
 
Dokumenty powiązane: 

 załącznik nr 3- Zapytanie cenowe, istotne warunki udzielenia zamówienia, 
 załącznik nr 1 do IWUZ - Formularz ofertowy, 
 załącznik nr 2 do IUWZ – Wzór umowy. 
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MSPR/ZP/ZC/11/2016 

Załącznik Nr 3 
do Regulaminu sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na 

potrzeby Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 

Gdynia, dnia 27.09.2016 r. 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro 

 
ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

w prowadzonym postępowaniu o wartości szacunkowej do 30 000 euro na zakup i dostawę jednego krzesełka 
kardiologicznego typu SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY wraz z pasami do mocowania pacjenta, dla Zespołu 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego dla  Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Zamawiający:  Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ul. Żwirki i Wigury 14 
81 – 394 Gdynia 
NIP 5861986956 
REGON 190502151 

Adres do korespondencji:  
Ul. Żwirki i Wigury 14 
81 – 394 Gdynia 
Tel: 58 660 88 11 
Fax: 58 660 88 12 
e-mail: biuro@pogotowie.gdynia.pl 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
 
Zakup i dostawa jednego krzesełka kardiologicznego typu SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY wraz z pasami do 
mocowania pacjenta, dla Zespołu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego dla Miejskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ 
 
III. SPECYFIKACJA 

Dostarczone krzesełko musi spełniać co najmniej wymagania opisane poniżej:  
 możliwość złożenia do transportu w ambulansie 
 specjalny system trakcyjny – umożliwia wolne zsuwanie pacjenta po schodach 
 zapewnienie pacjentowi komfortu − duża powierzchnia siedziska i oparcia 
 2 pasy poprzeczne 
 wysuwane przednie rączki 
 dodatkowe rączki tylne 
 4 koła ułatwiające transport - obrotowe kółka przednie i duże kółka tylne  
 podparcie nóg dla pacjenta 
 wytrzymałość konstrukcji – min. 220 kg 
 masa krzesełka – max. 15 kg. 
 Wymagany minimalny termin gwarancji 24 miesiące (dodałabym zapis dotyczący gwarancji 

ponieważ pojawia się on w treści umowy w paragrafie 7 ust.1) 
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                                                                                      Na potwierdzenie powyższych wymagań Wykonawca wraz z ofertą załączy katalogi, strony katalogowe, ulotki 
producenta potwierdzające jednoznacznie spełnienie przez oferowane krzesełko wszelkich wymagań 
Zamawiającego 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Termin dostawy do 6 tygodni od daty podpisania zamówienia na koszt dostawcy do siedziby/miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
      

1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie oferty Zamawiającemu w wyznaczonym  
terminie. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami, określonym w niniejszym zapytaniu, 
na Formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.  
3. Ofertę należy złożyć na druku ”Oferta”, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 
4. Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu, w sposób przejrzysty i czytelny w języku 

polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinna zawierać datę sporządzenia oferty i 
podpis Wykonawcy lub upoważnionego do tej czynności przedstawiciela Wykonawcy.  

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania 
firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę  upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie 
(wymagane jest złożenie oryginału pełnomocnictwa albo jego kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem notarialnie).  

7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane wraz z pieczątką imienną osoby 
uprawnionej do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, w tym załączniki i dokumenty wymagane 
przez Zamawiającego, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.  

8. Kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem, oraz parafować wraz z 
pieczątką  imienną osoby uprawnionej przez Wykonawcę.  

9. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. 
10. Wszystkie strony oferty winny być ze sobą trwale połączone w sposób uniemożliwiający wyjęcie 

poszczególnych stron. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty, związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Ofertę należy składać w nieprzejrzystej zaklejonej podwójnej kopercie w sposób uniemożliwiający jej 
otwarcie bez uszkodzenia. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego, tj. 
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia oraz 
oznakowana „Oferta na Dostawę ośmiu krzesełek kardiologicznych typu SCHODOŁAZ 
GĄSIENICOWY wraz z pasami do mocowania pacjenta, dla Zespołu Ratownictwa Medycznego i 
Transportu Sanitarnego, dostarczanych po jednej sztuce co miesiąc dla Miejskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.” Nie otwierać przed 06.10.2016 r.  o godz. 13:00”. 
Koperta wewnętrzna poza wyżej podanym oznaczeniem powinna być opatrzona dokładnym adresem 
Wykonawcy. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty ma być 
przygotowane, opieczętowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta 
będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”.  

13. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 
14. Ofertę cenową należy sporządzić wg załączonego druku. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, 

a kwoty podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch 
miejsc po przecinku). Wartość brutto oferty  należy obliczyć przez  dodanie do wartości  netto  należnej 
kwoty podatku VAT. 

 
 

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY:  



  
 

str. 6 
 

MIEJSKA   STACJA   POGOTOWIA   RATUNKOWEGO  W  GDYNI  SP  ZOZ    
81-394  Gdynia,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14              NIP 586-19-86-956 
tel.  58-660-88-11, fax.  58-660-88-12       
www.pogotowie.gdynia.pl email: biuro@pogotowie.gdynia.pl                  

                                                                                       cena oferty – 100 pkt.  
 
1. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostaną złożone oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty 
dodatkowej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia.  

2. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wybranymi oferentami przed ostatecznym 
wyborem oferty i podpisaniem umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi 

Wykonawców.  
 
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego 
jest:  

 Paweł Molendowski – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 58 660-88-16 
 

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY.  
Ofertę należy złożyć w formie:  

 skanów dokumentów drogą e-mail:  zamówienia@pogotowie.gdynia.pl 
lub 

 przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby 
Zamawiającego. 

 
Termin składania ofert:  do dnia 06.10.2016 r. do godziny 12:00.  
 

IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY 
 

1. Zamawiający  niezwłocznie powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców którzy złożyli 
oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, a także 
nazwy Wykonawców  których  oferty zostały odrzucone, wraz z  uzasadnieniem. Wyniki postępowania 
obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MSPR w  Gdyni. 

2. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 
uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 
 
X. ZAPYTANIE ZAWIERA  nw. dokumenty i oświadczenia: 

 
1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do IWUZ  MSPR/ZP/ZC/11/2016. 
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2 do IWUZ  MSPR/ZP/ZC/11/2016. 

 
 

 
Z-ca DYRETORA 

Ds. administracyjno - eksploatacyjnych 
Miejskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego 

W Gdyni 
 

mgr Gabriela Siwecka 
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                                                                                      MSPR/ ZP/ZC/11/2016 
Załącznik nr 1 do IUWZ 

 
 
 
 
…………………………………………..….                           …….…………dnia ………………………   
           ( pieczęć adresowa wykonawcy)  

                          
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 

1. Oferujemy  jedno krzesełko kardiologiczne typu SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY wraz z pasami do 
mocowania pacjenta, dla Zespołu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, dostarczone dla 
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, do siedziby/miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego, ze wszystkim niezbędnymi opłatami (jeśli takie wystąpią) i instalacją, zgodnych z 
Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy: 
Za cenę netto: …………………………………….………….  złotych 
(słownie: ……………………………………………………………………….. złotych), 
Wartość podatku Vat: ……………………………………………………....... złotych 
(słownie: ……………………………………………………………………….. złotych), 
Cena brutto: …………………………………………………. złotych 
(słownie: ………………………………………………………………………….  złotych) 
 

Powyższe wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca w 
związku z realizacją zamówienia. 

 
2. Warunki płatności: 21 dni od daty prawidłowo wystawionej Faktury po dostarczeniu i zainstalowaniu. 

 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej ofert, co zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 
Z ofertą składamy następujące załączniki: 

 
1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 
3. ………………………………………… 

 
 

                                                                            ………………………………………………………… 
 (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
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                                                                                      MSPR/ ZP/ZC/11/2016 
Załącznik nr 2 do IUWZ 

 
WZÓR – UMOWA SPRZEDAŻY Nr MSPR/ZP/ZC/11/2016 

 
zawarta w dniu ………………roku pomiędzy:  
 
……………………………………………………………………………………………………..wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców 
………………………………………………………………………………………………………...............................
................................................... pod nr …………………………….; Regon: ……………….., NIP: 
……………….reprezentowaną przez:  
…………………………………………………...zwaną w dalszej części Umowy „Sprzedawcą” 
a  
Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
przy ul. Żwirki i Wigury 14; 81-394 Gdynia; wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011428, NIP 5861986956, REGON 190502151, w imieniu którego działa 
Pani Beata Pająk – Michalik – Dyrektora  
zwaną w dalszej części Umowy Kupującym 
o następującej treści:  
 
Umowa jest wynikiem postępowania w trybie „Zaproszenia do złożenia oferty”, przeprowadzonego w oparciu 
o Regulamin udzielania zamówień publicznych na dostaw i usługi ustanowiony przez Miejską Stację Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 29.09. 2016  roku. 
 
Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty Sprzedawcy z dnia ………..……r, która stanowi 
integralną część umowy. 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej „Umowa”), jest sprzedaż i dostawa Kupującemu przez Sprzedawcę 
jednego krzesełka kardiologicznego, typu schodołaz gąsienicowy wraz z pasami do mocowania pacjenta, o 
parametrach technicznych zgodnych z zapytaniem ofertowym, które jest nieodłączną częścią umowy, oraz z 
ofertą Sprzedawcy, za który to przedmiot umowy  Kupujący zobowiązuje się zapłacić umówioną cenę, wskazaną 
w § 5 Umowy.  

2. Sprzedawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy. Sprzedawca oświadcza, że jest 
właścicielem Przedmiotu Umowy i że Przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych, nie 
obciążony prawami osób trzecich oraz nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie oraz nie stanowi 
przedmiotu zabezpieczenia.  

 
§ 2 

 
1. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę w terminie do 42 dni od daty zawarcia 

umowy i zainstalowany przez Sprzedawcę we wskazanym miejscu jego użytkowania.  
2. Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Kupującego w lokalizacji przy ul. Żwirki i Wigury 14 ,81-

394 Gdynia, na własny koszt i ryzyko. 
3. Sprzedawca wyda Kupującemu wraz z przedmiotem umowy:  

a) świadectwa i certyfikaty dopuszczenia do eksploatacji wymagane odpowiednimi przepisami,  
b) instrukcję obsługi, protokół instalacyjny oraz kartę gwarancyjną, 
c) pozostałe dokumenty niezbędne lub związane z użytkowaniem przedmiotu umowy.  

 
§ 3 

 
1. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbiorczym, podpisanym przez osoby 
upoważnione przez strony umowy.  
2. Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku: 
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                                                                                       a/ dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości; 
        b/ dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową lub zamówieniem; 
        c/ dostarczenia przedmiotu umowy z opóźnieniem. 
W w/w przypadkach Kupujący zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dostawy i zwrócenia do Sprzedawcy na jego 
koszt. 

§4 
 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie Umowy są: 
 ze strony Kupującego: Paweł Molendowski, 
 ze strony Sprzedawcy: …………………………… 

 
§5 

 
Cena przedmiotu umowy wynosi ………………….. złotych brutto (słownie kwota brutto: 
………………………………………………………….. złotych ……/100) i zawiera wszystkie niezbędne koszty w 
szczególności określone w §1 i §2 niniejszej umowy.  
 

 
§ 6 

 
1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę, o której mowa w § 5, na postawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę 

po dostarczeniu i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy bez uwag w terminie 21 dni od otrzymania przez 
Kupującego prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Cena uiszczona będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy widniejący na Fakturze. 
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.  
4. Sprzedawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, 

przysługujących Sprzedawcy wobec Kupującego na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub 
innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także 
praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki. 

 
§ 7 

 
1. Przedmiot umowy objęty jest 24 miesięczną gwarancją Sprzedawcy. Okres gwarancji liczony jest od daty 

podpisania protokołu instalacyjnego bez uwag. Gwarancja jest aktualna w zakresie wad przedmiotu umowy, 
powstałych w czasie prawidłowego użycia. 

2. Serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Warunki serwisu gwarancyjnego oraz udzielonej gwarancji określa Karta gwarancyjna. 
4. Jeżeli w wyniku 3 napraw zgłoszonych wad przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady Sprzedawca 

zobowiązuje się do dostarczenia nowego przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 30 dni od daty 
zawiadomienia przez Kupującego, że przedmiot umowy wykazuje wady. Zawiadomienie winno być wysłane 
listem poleconym. Zgłoszone wady nie muszą być wadami jednego rodzaju, kolejno się powtarzającymi, lecz 
jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy. 

 
§ 8 

 
1. W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w 

wysokości  1%  ceny brutto określonej w  § 5 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa umowny 
czas dostawy wymieniony w ust. 1 § 2 niniejszej umowy. 

2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji za wady 
- w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

3. W przypadku odstąpienia Sprzedawcy od umowy z jego winy lub odstąpienia od umowy przez Kupującego z 
winy Sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci karę umowną Kupującemu w wysokości 10% ceny brutto umowy 
określonej w § 5. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  

5. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącanie z faktury  należnych Kupującemu  kar umownych. 
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                                                                                      6. Kupujący może rozwiązać nin. umowę w trybie natychmiastowym w przypadku opóźnienia Sprzedawcy w 
realizacji przedmiotu umowy trwającego ponad 10 dni. 

 
§ 9 

 
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 10 
 

Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 11 
 

Ewentualne roszczenia i spory wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie i tylko w ostateczności 
rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Kupującego.  
 

§ 12 
 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.  
 

§ 13 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
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