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MSPR/ZP/ZC/16/2017 
 

Załącznik Nr 1 
Gdynia, dnia 23.10.2017 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 pięciu 
krzesełek kardiologicznego typu SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY wraz z pasami do mocowania pa-

cjenta, dla Zespołu  Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego dla Miejskiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Gdyni SPZOZ 

 
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 pięciu krzesełek 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  
 

L.p. PARAMETR / WARUNEK Warunki 
wymagane 

1.  Krzesełko transportowe  TAK 

2.  Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału 
zabezpieczonego przed korozją. 

TAK 

3.  Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa 
typu ABS odpornego na uszkodzenia. 

TAK 

4.  Mechanizm zatrzaskowy eliminujący przypadkowe złożenie lub otwarcie 
krzesełka 

TAK 

5.  Posiada system płozowy do zjazdu po schodach TAK 

6.  Siła hamowania wprost proporcjonalna do ciężaru pacjenta TAK 

7.  Wyposażone w 4 kółka TAK 

8.  Przednie koła obrotowe w zakresie 360' TAK 

9.  Średnica przednich kół min. 10cm TAK 

10.  Średnica tylnych kół min. 15cm TAK 
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11.  Tylny uchwyt zintegrowany w ramie krzesła, wysuwany z blokadą dla 
żądanej wysokości w min 2 pozycjach 

TAK 

12.  Tylne, krótkie rączki z blokadą uniemożliwiającą przypadkowe złożenie TAK 

13.  Teleskopowo wysuwane przednie uchwyty, z regulacją w min. 3 pozycjach TAK 

14.  Składany podnóżek dla poprawy bezpieczeństwa i stabilizacji pozycji 
siedzącej osoby transportowanej 

TAK 

15.  Min. 2 pasy zabezpieczające w komplecie oraz dodatkowy pas do 
utrzymania kończyn dolnych. 

TAK 

16.  Waga krzesełka z systemem płozowym max 15 kg. TAK 

17.  Udźwig min. 225kg TAK 

18.  Maksymalne wymiary po złożeniu: 96 cm x 52 cm x 20 cm TAK 

19.  Deklaracje zgodności z normą PN EN 1865 TAK 

20.  Sprzęt fabrycznie nowy, rok prod. 2017 TAK 

21.  Autoryzowany serwis na terenie Polski TAK 

 
Na potwierdzenie powyższych wymagań Wykonawca wraz z ofertą załączy katalogi, strony ka-
talogowe, ulotki producenta potwierdzające jednoznacznie spełnienie przez oferowane krze-
sełko wszelkich wymagań Zamawiającego 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Termin dostawy do 29 listopada 2017 roku, 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 ter-

minie. 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, 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 ory-
ginałem 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 pie-
czątką 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 po-

szczególnych 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 
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oraz oznakowana „Oferta na zakup i dostawę pięciu krzesełek kardiologicznych typu SCHODO-
ŁAZ GĄSIENICOWY wraz z pasami do mocowania pacjenta, dla Zespołu Ratownictwa Medycz-
nego dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.” Nie otwierać przed 
31.10.2017 r. o godz. 12:00”. 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 ter-
minem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty ma być przygoto-
wane, 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 zło-

tych, 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:  
 Cena - waga kryterium 55%,  

 ilość punktów w tym kryterium jaką może uzyskać Oferent to max. 55 pkt 
 Kryterium będzie rozpatrywane w oparciu o deklarację Oferenta złożoną w Załącz-

niku nr 2 – Formularzu ofertowym dotyczącą ceny 
 C = (Cmin/Cofer) * waga 55%  

 Długość gwarancji – 25 pkt 
 ilość punktów w tym kryterium jaką może uzyskać Oferent to max. 25 pkt 

 Kryterium będzie rozpatrywane w oparciu o deklarację Oferenta złożoną w Załącz-
niku nr 2 – Formularzu ofertowym dotyczącą długości gwarancji wyrażonej w mie-
siącach od daty podpisania protokołu przekazania bez uwag, 

 G = (Gofer/Gmax) * waga 25% 
 Termin dostawy – 20 pkt.  

ilość punktów w tym kryterium jaką może uzyskać Oferent to max. 20 pkt 
 Kryterium będzie rozpatrywane w oparciu o deklarację Oferenta złożoną w Za-

łączniku nr 2 – Formularzu ofertowym dotyczącą terminu dostarczenia całego 
sprzętu wyrażonej w tygodniach od daty zawarcia umowy. 

 T=(Tmin/Tofer) * waga 20% 
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 uwzględ-
nieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została popra-
wiona.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wybranymi oferentami przed ostatecznym wy-
borem 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 Wy-

konawców.  
 

VII. OTWARCIE OFERT 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ ul. 

Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, w dniu 06 listopada 2017 r., o godz. 12:30,  (sekretariat).   
2. Informacje z otwarcia ofert odnotowane będą niezwłocznie w protokole postępowania. 
3. Skład komisji oceniającej oferty: Paweł Molendowski, Jacek Adamonis, Katarzyna Dymitry. 
4. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyja-

śnień, dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający będzie poprawiał  w tekście oferty oczywiste 
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omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokona-
nych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem,  niepowodujące istot-
nych zmian w treści oferty. 

5. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zo-
stała poprawiona. 
 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiają-
cego jest:  

 Paweł Molendowski – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 58 660 88 20 
 Jacek Adamonis – Kierownik ds. ratownictwa medycznego, tel. 58 660 88 13 

 
 
 

VIII. ZADAWANIE PYTAŃ  
Pytania można zadawać drogą elektroniczną: zamowienia@pogotowie.gdynia.pl do: 26.10.2017 do 
godz. 10:00 
 

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY.  
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdynia przy ul. Żwirki i Wigury 14 w sekretariacie. 
 
Termin składania ofert: do dnia 31.10.2017 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 postępo-
wania 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. Kompletna Oferta powinna zawierać nw. dokumenty i oświadczenia: 
 

1. Formularz oferty 
2. Wykaz Parametrów 
3. Wzór umowy 
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
 
 
 


