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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/244080/2017 
 
Zamówienie prowadzone jest z zachowaniem: zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.). Wykonawcom biorącym udział w toczącym się postępowaniu nie przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane ww. Ustawą.  

ZAMAWIAJĄCY: 
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi 
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze,  
KRS: 0000069136  
REGON: 271555096 
NIP: 648-10-29-255 
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą: „Opracowanie innowacyjnej bioaktywnej protezy zastawki serca”.  
Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A, zgodnie z umową PBS3/A7/17/2015, finansowany jest ze środków 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany w konsorcjum ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Instytutem Metalurgii  
i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie oraz FRK INTRA-CORDIS Sp. z o.o. w Zabrzu. 

Zaprasza do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia: 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
Dostawa: Materiałów i surowców wymienionych w zadaniach od nr 1 do nr 13 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania: 
 
Zadanie nr 1 Oxygenator wraz z drenami. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela nr 1 Formularza oferty  
 
Zadanie nr 2 Obłożenia pola operacyjnego.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela nr 2 Formularza oferty  
 
Zadanie nr 3 Cewnik do odpowietrzania lewej komory serca 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela nr 3 Formularza oferty  
 
Zadanie nr 4 Dren osierdziowy  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela nr 4 Formularza oferty  
 
Zadanie nr 5 Materiały laboratoryjne do kontroli procesu 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela nr 5 Formularza oferty  
 
Zadanie  nr 6 Materiały zużywalne będące elementami bioreaktora, w tym węże 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela nr 6 Formularza oferty  
 
Zadanie nr 7 Odczynniki do acelularyzacji, w tym płyn Ringera 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela nr 7 Formularza oferty  
 
Zadanie nr 8. Środek do dezynfekcji skóry. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela nr 8 Formularza oferty  
 
Zadanie nr 9 Worki na odpady medyczne. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela nr 9 Formularza oferty  
 
Zadanie nr 10 Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela nr 10 Formularza oferty  
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Zadanie nr 11 Pojemniki na odpady medyczne 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela nr 11 Formularza oferty  
 
Zadanie nr 12 Materiały jednorazowe, w tym materiały chirurgiczne sterylne 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela nr 12 Formularza oferty  
 
Zadanie nr 13 Materiały zużywalne, w tym rękawiczki chirurgiczne. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela nr 13 Formularza oferty  
 
II. TERMIN, WARUNKI I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
1. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy  
2. Miejsce wykonania zamówienia:  

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi 
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze,  
 

III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB 
UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Wszelka korespondencja prowadzona 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie drogą pisemną - za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

2. W razie wątpliwości powstałych w trakcie prowadzonego postępowania Wykonawca może skierować do 
Zamawiającego zapytanie w celu ich wyjaśnienia. Zapytanie może być kierowane jedynie drogą elektroniczną, 
najpóźniej na 4 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. 

3. Adres e-mail po stronie Zamawiającego, poprzez który prowadzona będzie korespondencja to: 
magdalena.tomala@frk.pl,  

4. Zamawiający nie będzie się kontaktował z Wykonawcami telefonicznie.  
5. Zamawiający udostępnia niniejsze Zapytanie Ofertowe na stronie internetowej www.frk.pl oraz w swojej 

siedzibie.  
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT; FORMA SKŁADANIA OFERTY,  
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na całe 

jedno zadnie lub kilka całych zadań wymienionych w części I pkt. 1 niniejszego Zapytania Ofertowego, a 
których dokładny opis znajduje się w Formularzu Oferty. Zadanie powinno zawierać wszystkie 
wyszczególnione pozycje, czyli być kompletne. Wykonawca nie może złożyć oferty na dowolnie wybrane 
pozycje z zadania.  

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 
oferty w postaci elektronicznej. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z 
formularzami stanowiącymi załączniki do Zapytania ofertowego. Oferta i wszystkie załączniki, winny być 
sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Oferta wraz z 
załącznikami powinna być trwale spięta aby zapobiec jej rozkompletowaniu. 

3. Ofertę wraz z załącznikami sporządzoną w języku polskim i podpisaną przez osobę lub osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w terminie do dnia: 14.12.2017 r. do godz.: 12:00 w siedzibie 
Zamawiającego, tj.  

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi 
41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a,  

Biuro Zarządu 
Z dopiskiem: 

Sprawa 11/244080/2017 
 

mailto:magdalena.tomala@frk.pl
http://www.frk.pl/
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4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 7 dni od terminu ostatecznego składania ofert. 
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli 

oferty.  
6. Z wyłonionym Wykonawcą Zamawiający zawrze Umowę w terminie do 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej 

oferty.  
 
V. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. W Formularzu Oferty, Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
2. Zamawiający traktuje każde zadanie jako osobne postępowanie, w związku z czym wybierze dla każdego 

zadania ofertę najkorzystniejszą, spośród wszystkich ofert złożonych na zadania wyszczególnione w części 
IV, pkt. 1 niniejszego Zapytania ofertowego. 
 

3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:  
a) cena – 100%  

Kryterium cena – w ramach tego kryterium oceniana będzie cena brutto podana przez Wykonawcę w ofercie. 
Wykonawca, który przedstawi ofertę z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inni Wykonawcy odpowiednio mniej, 
stosownie do nw. wzoru.  
Liczba punktów (P) w ramach kryterium ceny będzie wyliczona wg następującego wzoru:  
                         najniższa zaoferowana cena brutto  
P   =       _________________________________   x 100 
                            cena brutto oferty badanej  
 
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego 
dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jego wartość bez kwoty podatku.  
 

VI. WYBÓR OFERTY 
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w rozdziale V. Zapytania z następującym zastrzeżeniem: 
- Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu oferty kod katalogowy oferowanego produktu wraz z 

podaniem nazwy Producenta produktu.  
- Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty: foldery, katalogi, ulotki, świadectwa, jakości, 

certyfikaty, karty produktu bądź inne dokumenty potwierdzające, że oferowane przez niego 
odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w tym 
punkcie dołącza się do każdego oferowanego MATERIAŁU I SUROWCA, tzn. do każdej pozycji  
z zadania, na które Wykonawca składa ofertę.  

- Wykonawca może zaproponować rozwiązanie równoważne, tzn. zaproponować przedmiot zamówienia 
o równoważnych parametrach wpisując kod katalogowy i nazwę producenta oraz parametry produktu 
równoważnego, jednak z uwagi na rodzaj zamówienia (dostawa materiałów i surowców w projekcie 
badawczym) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, co 
oznacza, że może wybrać ofertę z wyższą ceną w sytuacji gdyby oferowane przez Wykonawcę materiały 
i surowce równoważne nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego. 
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VII. WARUNKI PŁATNOŚCI  
1. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, pod warunkiem dostępności 

środków, które przekazywane są na konto Zamawiającego z Instytucji Zarządzającej. 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH  
1. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny i jej elementów w walutach obcych. Cena powinna być podana 

w polskich jednostkach pieniężnych PLN (złotych polskich i groszach). Rozliczenia między Zamawiającym, 
a Wykonawcą będą również w PLN.  
 

IX. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU OFERTY  
1. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty:  

a) wypełniony, podpisany przez Wykonawcę bądź osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i 
opieczętowany (pieczęcią firmową i imienną) Formularz Oferty, zgodny co do treści z zał. nr 1.  

b) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
 

X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacjach gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą  zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 

c) w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe wpłynie do Zamawiającego jedna oferta i zostanie ona uznana jako 
najkorzystniejsza, a Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, 

d) w każdym czasie bez podania przyczyny unieważnienia.  
 

XI. INFORMACJE DOT. ZAWARCIA UMOWY  
1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o Wyborze 

najkorzystniejszej oferty na stronie Zamawiającego 
2. Zamawiający nie przewiduje zmian w zaproponowanym wzorze umowy.  

 
XII. ODRZUCENIE OFERTY 
1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego; 
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; 

 
XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.  
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, 

jawności i przejrzystości. 
2. W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych w związku z tym, Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
ww. ustawą.  
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XIV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
Integralną część Zapytania Ofertowego stanowią załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Formularz Oferty 
2. Załącznik nr 2 Projekt umowy  

Niniejsze Zapytanie Ofertowe zatwierdzono w dniu 06.12.2017 
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