
  

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 
(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) 

 

Znak sprawy: CTT_FS200_EK_MK_2018/3 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

ul. Żwirki i Wigury 61 

02-091 Warszawa 

REGON: 000288917 

NIP: 525-00-05-828 

Osoba do kontaktu z Wykonawcami 

Lek. Marcin Kaczor 

e-mail: 

marcin.kaczor@wum.edu.pl 

 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

1. Usługa polegająca na wykonaniu prototypu kombinezonu służącego do symulacji ograniczeń 
ruchomości w obrębie małych i dużych stawów jakich doświadcza pacjent przebywający na oddziale 
intensywnej terapii według zaprojektowanej koncepcji. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Nr O p i s przedmiotu zamówienia I l o ś ć 

1 Wykonanie prototypu kombinezonu służącego do symulacji ograniczeń ruchomości w 

obrębie małych i dużych stawów jakich doświadcza pacjent przebywający na oddziale 

intensywnej terapii według zaprojektowanej koncepcji.  

1 

 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający oczekuje realizacji usługi w terminie nie dłuższym niż do dnia 18 stycznia 2019 r. 

 

IV. MIEJSCE DOSTAWY: 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  
ul. Banacha 1a. 

 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie w sposób czytelny wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia i powinna być podpisana przez osoby 

upoważnione do podpisania ofert.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Kompletna oferta powinna mieć ponumerowane i parafowane zapisane strony.  

7. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy, tj. CTT_FS200_EK_MK_2018/3. 

 
VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć nie później niż do 07-12-2018 r., godz. 16.00. 

2. Oferty można składać pocztą e-mail w pliku pdf na adres: inkubator@wum.edu.pl  

Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości znakiem sprawy CTT_FS200_EK_MK_2018/3. 

 
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawca na druku Formularza ofertowego stanowiącego 

Załącznik nr 1 do zaproszenia zobowiązany jest na podstawie kalkulacji szczegółowej podać łączną 

cenę ofertową netto i brutto. 

2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane  z 
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realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zaproszenia i wzoru umowy, w tym koszty 

opakowania, ubezpieczenia i dostawy przedmiotu zamówienia oraz innych, bez których realizacja 

zamówienia nie byłaby możliwa. 

3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego 

Zamawiającego - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

4. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

6. Cenę w ofercie należy podać w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). 

Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT). 

7. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 

zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie. 

8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy ta została złożona po terminie składania ofert lub zawiera rażąco 

niską cenę lub jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego. 

 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 80%, termin realizacji 20%. 

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto i najkrótszym 

terminem realizacji. 

3. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg. następującego wzoru, przy czym maksymalna 

liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 80 pkt. 

Liczba punktów (C) = (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 80   

4. „Termin realizacji” (T) oznacza zadeklarowany przez Wykonawcę czas realizacji wykonania usługi. 

Punkty za kryterium T zostaną przyznane zgodnie z punktacją poniżej. Maksymalna liczba punktów, 

jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 20.  

• do 11 stycznia 2019 r. – 20 pkt., 

• do 18 stycznia 2019 r. – 10 pkt.,  

• po 18 stycznia 2019 r. – 0 pkt. 

5. W związku z tym, że termin wykonania usługi jest jednym z kryteriów oceny, zostanie uwzględniony 

w zamówieniu lub w umowie z Wykonawcą i nie będzie podlegał negocjacjom, ani zmianom. 

6. Sposób przyznawania punktacji: 

Punkty przyznawane będą za kryterium zgodnie ze sposobem opisanym powyżej. 

Liczba punktów obliczona zgodnie z poniższym wzorem: P = C + T, gdzie: 

C – liczba punktów przyznana w kryterium „cena” 

D -  liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin wykonania usługi” 

P – Łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach. 

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady 

zaokrąglania. 

Wybrana zostanie oferta która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy oferta dwóch lub 

więcej wykonawców osiągnie taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje 

cenowe. 

Zamawiający zastrzega, że ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki oraz wymogi 

formalne określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 

umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała 

kolejno najwyższą liczbę punktów. 



  

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia 

postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 
 

X. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w 

niniejszej zaproszeniu. 

2. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny. 

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej między zamawiającym i 

wykonawcą lub w oparciu o pisemne zlecenie wykonania zamówienia. 
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  

 


