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Stalowa Wola, 24.07.2020 r. 

 

Znak postępowania: SANUS.1.2020 
 
 
 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE   

dla projektu 

„Prace badawczo-rozwojowe nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu 

wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital 

Specjalistyczny Sp. z o.o.” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” 

Działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia’’ 

Typ projektu ,,Prace B+R’’  

Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.01.02.00-18-0037/18-00 
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37-450 Stalowa Wola 

ul. Wojska Polskiego 5 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 24 lipca 2020 r. 
dotyczące wyboru wykonawców usług prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad schematem 

szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu w 
ramach projektu 

„Prace badawczo-rozwojowe nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego 
wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” 

Działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia’’ 
Typ projektu ,,Prace B+R’’  

Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.01.02.00-18-0037/18-00” 
 
 

KODY CPV: 

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe  

73110000-6 Usługi badawcze 

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 
 

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli,  
ul. Wojska Polskiego 5, 37-450 Stalowa Wola, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej  

wyboru usług prac badawczo-rozwojowych nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu 
wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu 

 
w ramach projektu  

„Prace badawczo-rozwojowe nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego 
wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” 

Działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia’’ 
 

 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
SANUS Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Wojska Polskiego 5 
37- 450 Stalowa Wola 
NIP: 8652559861 
Telefon: 158431418 
Fax: 158431417 
Adres email: info@sanus.med.pl 
Adres strony www.sanus.med.pl 

 

mailto:info@sanus.med.pl
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II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: 

a) od dnia 24 lipca 2020 r., na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
www.sanus.med.pl 

b) od dnia 24 lipca 2020 r., na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 
c) od dnia 24 lipca 2020 r.,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 
III. TRYB ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w 

sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych 

nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

 
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Rodzaj zamówienia: usługa 
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe  

73110000-6 Usługi badawcze 

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej,  

3. Przedmiotem wyboru jest wyłonienie usługodawców, którzy prowadzić będą prace 
badawczo-rozwojowe nad schematem  szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego 
wykrywania zmian nowotworowych mózgu. Forma zaangażowania: umowa 
cywilnoprawna 

 
V. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Wszystkie usługi będą wykonywane w siedzibie Sanus Sp. z o.o. w Stalowej Woli przy użyciu 

sprzętu Zamawiającego. 
2. Zamawiający planuje wyłonienie dla każdej części zadania od 1 do 5 wykonawców. 
3. Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usług do prowadzenia prac badawczo-

rozwojowych nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian 
nowotworowych mózgu, zgodnie z poniższym opisem: 
 
Część A: Lekarz do obsługi i wykonywania badań diagnostycznych USG – lekarz 
posiadający/a prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
doświadczenie minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku lekarza a także mający wiedzę i 
doświadczenie w zakresie prowadzenia badań klinicznych i aktualne GCP. 
Łączna liczba godzin pracy: 1 200 godzin od 08.2020 r. do 12.2021 r. 
Głównym zadaniem jest wykonywanie badań USG tętnic szyjnych 
 
Część B: Lekarz do obsługi sprzętu i wykonywania badań diagnostycznych MRI – lekarz 
posiadający/a prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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doświadczenie minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku lekarza a także mający wiedzę i 
doświadczenie w zakresie prowadzenia badań klinicznych i aktualne GCP. 
Łączna liczba godzin pracy: 2 400 godzin od 08.2020 r. do 12.2021 r. 
Głównym zadaniem jest opisywanie badań MRI głowy i szyi 
 
Część C: Lekarz do obsługi sprzętu i wykonywania badań diagnostycznych TK – lekarz 
posiadający/a prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
doświadczenie minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku lekarza a także mający wiedzę i 
doświadczenie w zakresie prowadzenia badań klinicznych i aktualne GCP. 
Łączna liczba godzin pracy: 2 400 godzin od 08.2020 r. do 12.2021 r. 
Głównym zadaniem jest opisywanie badań TK głowy i szyi 
 
Część D: Lekarz do obsługi Aparatu RTG– lekarz posiadający/a prawo wykonywania zawodu 
lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz doświadczenie minimum 2 lata stażu pracy 
na stanowisku lekarza a także mający wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia badań 
klinicznych i aktualne GCP. 
Łączna liczba godzin pracy: 2 400 godzin od 08.2020 r. do 12.2021 r. 
Głównym zadaniem jest opisywanie badań RTG głowy, szyi i płuc 
 
Część E: Technik do obsługi sprzętu i wykonywania badań diagnostycznych MRI– 
technik posiadający/a doświadczenie minimum 2 lata stażu pracy a także mający wiedzę i 
doświadczenie w zakresie prowadzenia badań klinicznych i aktualne GCP. 
Łączna liczba godzin pracy: 2 400 godzin od 08.2020 r. do 12.2021 r. 
Głównym zadaniem jest wykonywanie badań MRI głowy i szyi 
 
Część F: Technik do obsługi sprzętu i wykonywania badań diagnostycznych TK– technik 
posiadający/a doświadczenie minimum 2 lata stażu pracy a także mający wiedzę i doświadczenie w 
zakresie prowadzenia badań klinicznych i aktualne GCP. 
Łączna liczba godzin pracy: 1 200 godzin od 08.2020 r. do 12.2021 r. 
Głównym zadaniem jest wykonywanie badań TK głowy i szyi 
 
Część G: Technik do obsługi sprzętu i wykonywania badań diagnostycznych RTG – 
technik posiadający/a doświadczenie minimum 2 lata stażu pracy a także mający wiedzę i 
doświadczenie w zakresie prowadzenia badań klinicznych i aktualne GCP. 
Łączna liczba godzin pracy: 1 200 godzin od 08.2020 r. do 12.2021 r. 
Głównym zadaniem jest wykonywanie badań RTG głowy, szyi i płuc 
 
Część H: Pielęgniarka do obsługi EKG – pielęgniarka posiadający/a prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki/rza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz doświadczenie minimum 2 
lata stażu pracy na stanowisku a także mający wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia 
badań klinicznych i aktualne GCP. 
Łączna liczba godzin pracy: 480 godzin od 08.2020 r. do 12.2021 r. 
Głównym zadaniem jest wykonywanie badań EKG 
 
Część I: Pielęgniarka do obsługi RR i pulsoksymetrii – pielęgniarka posiadający/a prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki/rza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
doświadczenie minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku a także mający wiedzę i doświadczenie 
w zakresie prowadzenia badań klinicznych i aktualne GCP. 
Łączna liczba godzin pracy: 480 godzin od 08.2020 r. do 12.2021 r. 
Głównym zadaniem jest wykonywanie badań RR i pulsoksymetrii 
 
Część J: Pielęgniarka do pobierania krwii – pielęgniarka posiadający/a prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki/rza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz doświadczenie minimum 2 
lata stażu pracy na stanowisku a także mający wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia 
badań klinicznych i aktualne GCP. 
Łączna liczba godzin pracy: 480 godzin od 08.2020 r. do 12.2021 r. 
Głównym zadaniem jest pobieranie krwi. 
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Część K: Pielęgniarka do wykonywania spirometrii – pielęgniarka posiadający/a prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki/rza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
doświadczenie minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku a także mający wiedzę i doświadczenie 
w zakresie prowadzenia badań klinicznych i aktualne GCP. Łączna liczba godzin pracy: 480 
godzin od 08.2020 r. do 12.2021 r. Głównym zadaniem jest wykonywanie badań spirometrii. 
 
Część L: Lekarz do bezpośredniego kontaktu z pacjentem posiadający/a prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki/rza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
doświadczenie minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku a także mający wiedzę i doświadczenie co 
najmniej 5 lat jako główny badacz w zakresie prowadzenia badań klinicznych i aktualne GCP. 
Łączna liczba godzin pracy: do 2400 godzin od 08.2020 r. do 12.2021 r. Głównym zadaniem jest 
kwalifikowanie pacjentów do badania, przeprowadzenie ankiet a następnie analiza wyników 
badań. 

 
2. Dodatkowe informacje do wszystkich części: 

• osoba składająca ofertę jest zobowiązana  prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych 

w ramach projektu.  

• osoba składająca ofertę ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, 

wyżywienie itp.).  

• świadczenia będą realizowane na podstawie przedłożonego harmonogramu przez 

Zamawiającego Wykonawcy na dany miesiąc z wyprzedzeniem tygodniowym. 

 
 
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Okres realizacji przedmiotu zamówienia: w przedziale czasowym od 08.2020 r. 
do 12.2021 r. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji przedmiotu 
zamówienia. Nowy termin/miejsce będzie ustalany w konsultacji z wyłonionym w 
niniejszym postępowaniu Wykonawcą. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości godzin. Nowa ilość godzin będzie 
ustalona w konsultacji z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu 
zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu 
zamówienia jak również do odwołania i zakończenia niniejszego postępowania bez 
wyboru ofert jak również jego unieważnienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą 
przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego. 

 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia w ramach części od A do K mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełniają następujące warunki: 
 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem 
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz 
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

 
W przypadku składania ofert warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi 
dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego i/lub pielęgniarki i/lub technika oraz 
udokumentuje doświadczenie minimum 2 lata stażu pracy oraz przedstawi prawo wykonywania 
zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo posiadający/a wiedzę i 
doświadczenie w zakresie prowadzenia badań klinicznych. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli 
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Wykonawca udokumentuje minimum dwuletnią pracę w badaniach klinicznych. Ocena spełnienia 
warunków zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty/zaświadczenia oraz 
wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– zgodnie ze wzorem 
określonym w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.  
 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału  
 powstępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę  dokumentów. 

 
b) brak powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 

informacje na temat zakresu wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i 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. 

Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 2  
do niniejszego zapytania ofertowego. 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału  
w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia. 
 
 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 
 

1.W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 
VII pkt. 1a -  zapytania ofertowego, do oferty – Formularza Ofertowego należy przedłożyć: 

a) Dyplom i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego lekarza lub pielęgniarki 
lub technika wraz z dokumentami potwierdzającymi 2 letnie doświadczenie na stanowisku pracy 
oraz prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3 
do zapytania ofertowego. 

d) Dokumenty/zaświadczenia / oświadczenie potwierdzające kwalifikacje. 
e) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, - 

jeżeli dotyczy 
 

IX. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

1) Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 
konkurencyjności, efektywności, jawności i przejrzystości. 

2) Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron. Oferty są 
przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
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3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdą z części przedmiotu 
zamówienia. 

 
X. OPIS SPOSOBU USTALENIA CENY OFERTY 

 
1) Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie  

z „Formularzem Ofertowym”. 
2) Należy podać cenę za godzinę pracy oraz ilość możliwych do przepracowania godzin. 
3) Podana w Ofercie cena musi być wyrażona w zł. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją 
      zamówienia, w tym zaliczkę na podatek od osób fizycznych, wymagane składki ZUS 

(ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, Fundusz 
Pracy i in.). 

 
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria: 

a. cena - 100% 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów 

(100%=100 pkt.) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

    1. Cena brutto godzinę pracy dla danej części zadania 100% = 100 pkt. 

 

 

3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  

 
cena brutto za godzinę oferty najtańszej 

------------------------------------------x 100 pkt. = liczba punktów w danym kryterium 

cena brutto za godzinę  oferty badanej  

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia w każdej części od 1 do 5 wykonawców, 

których oferty otrzymały najwyższą ilość punktów. 

5. Ostateczna ilość godzin do przepracowania będzie ustalana indywidualnie z wybranym 

wykonawcą. 

6. Kryteria oceny ofert są jednakowe dla wszystkich części.  

 
XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty. 
 

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
 

3. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz Ofertowy”, według wzoru stanowiącego  
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
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4. „Formularz Ofertowy” należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez 
pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą 
maszyny do pisania. 
 

5. Wszelkie poprawki w Ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz postawienie 
obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących Ofertę. Nie dopuszcza się możliwości 
dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami 
dołączonymi do Oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści Oferty 
oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w przypadku wystąpienia 
omyłki, formularz Oferty ponownie skopiować i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek 
poprawek, zmian, korekt itp. 
 

6. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian 
merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty. 
 

7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub 
oferty zawierającej rozwiązania alternatywne – spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego 
Wykonawcę. 
 

8. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy 
rozumieć odpowiednio: 

a. osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz odpowiednimi 
przepisami jest(są) uprawniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym; 

b. pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y),  
o której(ych) mowa wyżej; 
 

9. W przypadku podpisania Oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) 
upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie 
pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
 

10. Do Oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 
zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami,  
a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane. 
 

11. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty – w formie oryginału lub 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane  
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
 

12. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte, zbindowane)  
w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
 

13. Do uzupełnionego i podpisanego przez Wykonawcę „Formularza Ofertowego” należy dołączyć 
              wszystkie dokumenty w o których mowa w pkt. VIII zapytania ofertowego. 
 

14. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy umieścić w zapieczętowanej 
Kopercie według poniższego wzoru: 

 
 

Nazwa Zamawiającego: 
SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 5 
37 –450 Stalowa Wola 
 
Nazwa Wykonawcy: 
…………………… 
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Przedmiot zapytania ofertowego: 
OFERTA NA 
wybór wykonawcy usług prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad schematem szybkiego badania 
bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu w ramach projektu „Prace 
badawczo-rozwojowe nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian 
nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.” 
 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.08.2020 R., GODZ. 9:30. 

 

 
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać Ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej 

Oferty są skuteczne tylko w przypadku, gdy zostały złożone przed upływem terminu składania 
Ofert. 

16. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej Oferty winny być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu Ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA” 

17. Wycofanie złożonej Oferty może nastąpić tylko w przypadku złożenia pisemnego powiadomienia 
o wycofaniu Oferty z postępowania ofertowego. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

18. Oświadczenie woli o zmianie lub wycofaniu Oferty winno być podpisane przez osobę 
uprawnioną do podpisania Oferty. 

19. Oferty złożone po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego 
bez otwierania. 

20. Zamawiający może w toku oceny i badania Ofert żądać od Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu ofertowym uzupełnienia Oferty lub dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych Ofert – uzupełnienie Oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej. 
Wyjaśnienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. 

 
XIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

 
1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.08.2020 roku do godziny 9:00, w następujący sposób: 

a) Osobiście, pocztą kurierską lub pocztą tradycyjną na adres (o terminie złożenia decyduje data 
i godzina wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego): 
 
SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 5 

37-450 Stalowa Wola 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem: według 
wzoru umieszczonego powyżej  
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą zwracane składającemu bez otwierania. 

 
 

XIV. OTWARCIE OFERT 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2020 roku o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego. 
2. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie przekazana 

Wykonawcom, którzy złożyli Oferty w przedmiotowym postępowaniu, za pomocą poczty 
tradycyjnej lub poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej lub numer fax 
wskazany przez Wykonawców w Ofertach oraz zostanie opublikowana na bazie 
konkurencyjności, stronie internetowej 
Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, niezwłocznie po zakończeniu 
procedury oceny i badania Ofert i wyborze najkorzystniejszej Oferty 

3.  Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli: 
a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz jego załączników; 
b. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
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XV. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia upływu terminu na 
złożenie Ofert. 
 

XVI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami  

i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest: Zbigniew Gola,  

telefon: 607 283 595, adres e-mail: info@sanus.med.pl 

 
XVII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania 
ofertowego. 

2. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail:            
info@sanus.med.pl 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie istotne zapytania związane z prowadzonym 
postępowaniem ofertowym, i umieści je na bazie konkurencyjności,  swojej stronie 
internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, bez wskazania źródła 
zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu 
przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. 

5. O każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na bazie 
konkurencyjności, swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego, oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie 
postępowaniem. 

6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, 
Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa  
i zobowiązania –Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi 

 
XVIII. INNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, 
dotyczące w szczególności: 

a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 
programowych RPOWP, mających wpływ na realizację umowy. 

b. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
c. zmiany terminu płatności 
d. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu 

siedziby, zmianę formy prawnej itp. 
 

2. Warunki dokonania zmian: 
a. wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 

dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem 
nieważności. 

b. strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego 
wniosku o zmianę postanowień umowy, o czym informuje pozostałe strony umowy. 

 
XIV.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
DLA WYKONAWCÓW 

mailto:info@sanus.med.pl
mailto:info@sanus.med.pl
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W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał dane osobowe 
uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i 
oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do 
uzupełnienia oferty. 
 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy są: SANUS Szpital Specjalistyczny Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 5, 37- 450 Stalowa Wola NIP: 8652559861 

Telefon: 158431418, Fax: 158431417, Adres email: info@sanus.med.pl, Adres strony 

www.sanus.med.pl 

2. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest: 

− zawarcie i wykonanie umowy zawartej w związku ze złożoną w niniejszym postępowaniu ofertą 
Wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

− ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, 

− wykonywania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, w tym w szczególności 
obejmujących wystawianie i przyjmowanie dokumentów, w tym dokumentów księgowych 
związanych z realizacją umowy oraz wynikających z obowiązków Zamawiającego związanych z 
realizacją projektu pn. Prace badawczo-rozwojowe nad schematem szybkiego badania bólu głowy 
w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny 
Sp. z o.o.”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badania 
przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia’’ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólne 
rozporządzenia o ochronie danych. 

3. Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym 
samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się 
o ich udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom zaangażowanym w 
proces realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. 

4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (We) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy 
również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze w 
niniejszym postępowaniu. 

5. Zamawiający nie będzie przekazywał danych Wykonawcy poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych. 

6. Wykonawca posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie 
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 
zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty 

mailto:info@sanus.med.pl
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XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 

a. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy. 
b. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. 
c. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału. 


