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ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/03/2022 

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych w walce z wirusem SARS-CoV-2”, 

Porozumienie Łódzkie-Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia zaprasza do złożenia ofert 

w postępowaniu na dostawę środków ochrony indywidualnej (ŚOI) do wybranych podmiotów 

leczniczych udzielających świadczeń medycznych w zakresie POZ i/lub AOS zlokalizowanych na terenie 

województwa łódzkiego. 

Celem głównym projektu, w związku z epidemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirus 

SARS-Cov-2, jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników podmiotów leczniczych 

realizujących świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 

zlokalizowanych na terenie woj. łódzkiego. Cel zrealizowany zostanie poprzez zakup i dostawę środków 

ochrony indywidualnej do tych podmiotów leczniczych.  

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia,  

ul. Wigury 9/6  

90-302 Łódź 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:  
18143000-0  -  akcesoria ochronne  

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej (ŚOI)- GOGLI 

OCHRONNYCH do wybranych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń medycznych  

w zakresie POZ i/lub AOS zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom podmiotów leczniczych realizujących 

świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, 

zlokalizowanych na terenie woj. łódzkiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 

zawarty w Formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

3. Niedopuszczalne jest składanie ofert obejmujących realizację części zamówienia. 

4. W przypadku zastosowania w Opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, powyższe należy rozumieć jako 

wraz ze wskazaniem „lub równoważne”. (Zamawiający dopuszcza rozwiązania „równoważne”). 

Za równoważne rozwiązania Zamawiający przyjmie te rozwiązania, które posiadają nie niższe 

parametry niż określone przywołanymi normami lub normami równoważnymi.  
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Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne wobec wymaganych przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment, spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego i odpowiada normom (lub normom 

równoważnym), przepisom prawa dot. przedmiotu zamówienia oraz wytycznym i zaleceniom 

Krajowego Konsultanta:  

Ministerstwo Zdrowia, Wytyczne opracowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – 

Państwowy  Instytut Badawczy Zakład Ochron Osobistych (źródło: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-

podczas-zwalczania-covid-19). 

5. Asortyment należy dostarczać w opakowaniach obindowanych taśmą i oznaczonych logo 

projektu. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały do ologowania opakowań (taśma, 

naklejki).    

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż przesyłki należy zapakować do transportu w sposób 
trwały i bezpieczny, w odpowiednio wytrzymały karton,  wielkość opakowania powinna być 
dostosowana do zawartości przesyłki tak, aby zminimalizować puste przestrzenie wewnątrz 
opakowania. Każdy karton zbiorczy naszykowany do wysyłki powinien być ologowany 
naklejkami Zamawiającego i/lub sklejony na łączeniach taśmą dostarczoną przez 
Zamawiającego. 

Jeżeli dwa z trzech wymiarów kartonu zbiorczego są większe niż 40 cm to należy nakleić 2 

naklejki na 2 ścianach prostopadłych lub 2 ścianach równoległych 

 

6. Gogle ochronne muszą spełniać wymogi określone przez MZ w wytycznych opracowanych przez 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy  Instytut Badawczy Zakład Ochron Osobistych 

(źródło:https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-

wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19). Wskazane wytyczne CIOP określają 

wymagania i normy, jakie musi spełniać m.in. ochrona oczu i inne ŚOI, niezbędne w procesie 

walki z pandemią COVID-19. Dodatkowo, jak już wskazano w niniejszym Zapytaniu, szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.  

III. KWOTA, KTÓRĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE 

ZAMÓWIENIA 

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  

373 820,00 zł. 

Umowa będzie realizowana do wyczerpania powyższej kwoty, z zastrzeżeniem zaistnienia 

przesłanek odstąpienia od umowy. Szczegóły dot. realizacji określa zał. nr 4 do niniejszego 

Zapytania – Wzór umowy.   

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji umowy wynosi 9 tygodni od daty podpisania umowy.  
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Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę możliwości zawarcia umowy w siedzibie 

Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 7 dni 

od ogłoszenia wyników postepowania. 

 

V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA   

Dostawa gogli ochronnych nastąpi do nie więcej niż 400 punktów odbioru, zlokalizowanych na 

terenie województwa łódzkiego. 

Wykaz powiatów  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.  

Lista placówek wraz z danymi teleadresowymi i podziałem ilościowym środków ochrony 

indywidualnej dla poszczególnych Uczestników projektu zostanie dostarczona Wykonawcy 

po podpisaniu umowy.   

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

w tym brak podstaw wykluczenia  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu: 

 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku w tym 

zakresie.  

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej i zawodowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie), przez okres (6) sześciu miesięcy dostarczył ŚOI* o 

wartości brutto nie  mniejszej niż 200 000,00 zł  

Na potwierdzenie powyższego, wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia (wg zał. nr 2 

do niniejszego Zapytania), a Wykonawca, który złoży najkorzystniejsza ofertę, wezwany zostanie 

do złożenia wykazu wykonanych dostaw oraz dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie, 

co wskazano w dalszej treści niniejszego Zapytania.  

Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się bezpośrednio do odbiorcy zamówienia celem 

potwierdzenia prawidłowości realizacji zamówienia.  

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę 

Wykazu dostaw łącznie z dowodami lub Oświadczenia.  

 

* (rękawice nietrylowe; środki do dezynfekcji; maseczki chirurgiczne; półmaski FFP2; półmaski FFP3; 

gogle ochronne; przyłbice; kombinezony barierowe)   
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UWAGA: 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten będzie 

oceniany łącznie. 

d) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

e) braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Zamawiający wyklucza możliwość udziału 

w postępowaniu Wykonawców, którzy są z nim powiązani kapitałowo lub osobowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

− uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

− posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

− 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 w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca:  

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 

do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

2) będący osobą fizyczną którego prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za 

wykroczenie, o którym mowa w art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  lub jeżeli 

urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o 

którym mowa w art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

4) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował 

pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia;  

Zamawiający dokona oceny spełnienia braku podstaw wykluczenia  na podstawie złożonego przez 

wykonawcę Oświadczenia wg zał. nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.   
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VII. KRYTERIA OCENY OFERT  

 
1. Kryterium Cena jednostkowa brutto – waga 100 % 
 

Kryterium Cena jednostkowa brutto oznacza cenę za jednostkę miary wymaganą (sztukę).  
Informacja o wymaganej jednostce miary znajduje się we wzorze Formularza ofertowego. 
Punkty przyznawane za kryterium Cena jednostkowa będą liczone wg następującego wzoru: 
 
    Cena jednostkowa brutto oferty najniższej 
Liczba punktów oferty =  ----------------------------------------------------------------   x 100  
    Cena jednostkowa brutto oferty ocenianej 
 
Do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta  z najwyższą liczbą punktów. 

 
2. Wartość umowy brutto jest wartością maksymalną. Wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie 

zgodnie z określoną w ofercie ceną jednostkową brutto za dostarczone gogle ochronne w ten 

sposób, że wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie iloczyn ilości dostarczonych Uczestnikom  

w okresie rozliczeniowym gogli  i ceny jednostkowej określonej na podstawie oferty, zgodnie z par. 

5 ust 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania.   

 

VIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI:  

E mail: biuro@porozumienielodzkie.pl 
 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być złożona elektronicznie, sporządzona w języku polskim, a jej treść musi 

odpowiadać treści niniejszego Zapytania.  

2.  Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik 

nr 1 do niniejszego Zapytania. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

 

X. Dokumenty składane wraz z ofertą: 

Do oferty sporządzonej wg Formularza oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć: 

a) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału   

b) Aktualny odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej,  
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XI. Dokumenty składane na wezwanie: 

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym 

terminie dokumentów potwierdzających posiadanie przez zaoferowany asortyment, cech wskazanych 

w Formularzu oferty:  

1) Deklaracja zgodności CE lub inny obowiązujący prawem dokument dopuszczający do obrotu 

jako wyrób medyczny zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r. poz. 186 z 

późn. zm. ). 

2) Opisy produktu (zamawiający dopuszcza możliwość załączenia opisu produktu w postaci 

folderu), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie 

Zamawiającego. Zamawiający żąda, aby opisy produktu potwierdzały parametry wymagane  

i określone w opisie przedmiotu zamówienia. Oznaczenie parametrów potwierdzanych treścią 

dokumentów wskazano w Formularzu oferty.  

3) Zdjęcie produktu.  

4) Wykaz wykonanych dostaw w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku udziału, wraz  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane – wg zał. nr 3  do niniejszego zapytania ofertowego. 

5) Dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,  

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy dot. należytego wykonania 

wraz z uzasadnieniem. Obowiązek udowodnienia okoliczności braku możliwości przedłożenia 

dowodów, spoczywa na Wykonawcy.  

5. Zamawiający akceptuje równoważne dokumenty, jeśli potwierdzają, że ofertowany asortyment 
spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria opisane przez 
Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących 

treści przedłożonych dokumentów.  

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Informacje zawarte w Ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ. 

INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY 

O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i powinny być odrębną częścią (oddzielnym plikiem), 

niezłączoną z Ofertą w sposób trwały. 

9. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: nazw i adresów wykonawców, ceny.  
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XII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 31.03.2022 do godziny 12.00 poprzez Bazę 

Konkurencyjności. 

2. Oferta należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym 

kwalifikowanym, lub elektronicznie w formie skanu dokumentów opatrzonych podpisem 

własnoręcznym (odwzorowanie dokumentów w formie papierowej).  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2022r o godzinie 12.30  

 
XIII. OCENA OFERT:  

Ocena ofert będzie dokonywana w następujący sposób: 
 

1. Wykonawca, którego oferta otrzyma najwięcej punktów wg kryteriów oceny ofert spośród ofert 
nie podlegających odrzuceniu, zostanie wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających, 
że zaoferowany asortyment jest zgodny z treścią Zapytania oraz dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału. 

2. W przypadku braku możliwości uznania, która z ofert jest ofertą najkorzystniejszą, z uwagi na 
zaoferowanie tej samej ceny, Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych 
przez Wykonawców, którzy złożyli oferty w tej samej cenie, co uniemożliwiło wyznaczenie oferty 
najkorzystniejszej.  

3. W przypadku wątpliwości dot. treści ofert, Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienie ich 
treści, w tym w zakresie wyliczenia ceny. Zamawiający będzie posiłkować się zasadami badania 
rażąco niskiej ceny wskazanymi w art. 224 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie, informując o tym 

Wykonawcę, którego oferty dotyczą. 

5. Zamawiający odrzuci oferty, które: 

a. Zostały złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału, powiązanych 

kapitałowo, lub wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w niniejszym 

Zapytaniu, a także w przypadku braku wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków, 

oraz braku podstaw wykluczenia.   

b. Oferty wskazujące rażąco niską cenę za realizację zamówienia, przy czym Zamawiający 

rozumie rażąco niską cenę jako cenę nierealną, poniżej kosztów realizacji zamówienia, nie 

dającą gwarancji realizacji zamówienia zgodnie z treścią niniejszego Zapytania.  

c. Ofertę której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia wskazanymi w niniejszym 

Zapytaniu oraz jego załącznikach, a także Wytycznych dot. niniejszego zamówienia 

przywołanych w Zapytaniu.   

d. Ofertę niezgodną z przepisami prawa.  

 
6. W związku z odrzuceniem oferty, Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem 

Zamawiającego. 
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XIV. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. W przypadku złożenia oferty w formie skanu, do umowy wykonawca dołącza ofertę i dokumenty 

w formie oryginału.  

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane 

z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty pakowania i dostarczenia asortymentu do 

wskazanych lokalizacji. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Termin związania ofertą:  60 dni od terminu składania ofert; W uzasadnionych przypadkach 

zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o jego przedłużenie o okres do 60 dni.  

6. Oferty nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Poprzez złożenie oferty Wykonawca akceptuje treść niniejszego Zapytania i wzoru umowy 

stanowiącego załącznik do Zapytania oraz warunki realizacji wskazane w niniejszym Zapytaniu 

oraz załącznikach do niego. 

8. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kolejnej oferty w przypadku uchylenia się od zawarcia 

umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana.  

 

9. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy w całości z przyczyn za które odpowiada 

Wykonawca, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przyjęcia do realizacji kolejnej oferty wg 

kryteriów oceny ofert, w terminie związania ofertą.  

  

XV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:  

1. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej 
www.bazakonkurencyjnosci.pl  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania z powodu:  
 
1) braku ofert nie podlegających odrzuceniu; 
2) przekroczenia budżetu przeznaczonego na realizację danego Pakietu; 
3) braku środków na realizację zamówienia; 

4) cena jednostkowa wskazana w ofercie najkorzystniejszej uniemożliwia zakup ilości 
przyjętych przez Zamawiającego;  

5) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, z 

powodu których udzielenie niniejszego zamówienia nie leży w interesie publicznym;  

6) rezygnacji z realizacji projektu.  

 
XVI. Załączniki: 

1. ZAŁĄCZNIK 1 - Formularz Ofertowy - GOGLE OCHRONNE 
2. ZAŁĄCZNIK 2 Oświadczenia Wykonawcy 
3. ZAŁĄCZNIK 3 Wykaz wykonanych dostaw 

http://www.bazakonkurencyjnosci.pl/
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4. ZAŁĄCZNIK 4 Projekt umowy 
5. ZAŁĄCZNIK 5 Wykaz ilości miejsc dostaw w podziale na powiaty 
6. ZAŁĄCZNIK 6 Klauzula informacyjna 

 
 
 

Prezes Porozumienia Łódzkiego 

 

Jarosław Krawczyk 

 


