
 
 

      Bydgoszcz, 25.02.2021 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

W związku z realizacją projektu „Prace B+R w zakresie innowacyjnych przymiarów 

implatologicznych”, w ramach działania OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE 

INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU DZIAŁANIE 1.2 

PROMOWANIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE 

PODDZIAŁANIE 1.2.1 WSPARCIE PROCESÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

NA LATA 2014-2020  

zapraszamy do składania ofert na: 

 

Tytuł postępowania: Zakup zestawu do szybkiego prototypowania wraz z oprogramowaniem 

i materiałami eksploatacyjnymi oraz zakup materiałów implantacyjnych 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Alfa-Med Bydgoszcz A. Flader Spółka Jawna  

ul. Pestalozziego 7 

85-950 Bydgoszcz 

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Pan Mateusz Mularski 

Tel. +48 600 262 738 

e-mail: klinika@alfa-med.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zamówienie związane jest z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Prace B+R w zakresie 

innowacyjnych przymiarów implantologicznych”, w ramach działania OŚ PRIORYTETOWA 1. 

WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU 

DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA 

I INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.2.1 WSPARCIE PROCESÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

NA LATA 2014-2020  

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup zestawu do szybkiego prototypowania wraz z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi 

oraz zakup materiałów implantacyjnych  

  



 
 

Wspólny słownik zamówień 

 

Główny KOD CPV:  

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

 

Kody uzupełniające:  

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego 

48320000-7 Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania 

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 

42940000-7 Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw  

33132000-4 Implanty stomatologiczne 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

Zamawiający dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Podział zamówienia na części opisany 

został w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający może złożyć ofertę na jedną, dwie 

z części zamówienia lub na całość. 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup zestawu do szybkiego prototypowania wraz z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi 

oraz zakup materiałów implantacyjnych. Zamówienie składa się z:  

 

Część A zamówienia: Zestaw do szybkiego prototypowania wraz z materiałami eksploatacyjnymi 

Zestaw składający się z drukarki 3D LFS (1 sztuka), kuwety na żywicę (2 sztuk), urządzenia do 

utwardzania modeli SLA (1 sztuka), automatycznej myjki czyszczącej modele SLA (1 sztuka) oraz 

zestawu żywic przeznaczonych do wytwarzania szablonów implantologicznych typu Dental SG 

o pojemności 1l (6 opakowań). W tym montaż i pierwsze uruchomienie u zamawiającego. 

 

Urządzenie do szybkiego prototypowania w technologia druku 3D: Low Force Stereolitography (LFS) 

typu Formlabs 3 o minimalnej przestrzeni roboczej 145×145×185 mm, minimalnej mocy lasera 

250 mW, średnicy plamki lasera 85 mikrometrów, wyposażone w podgrzewany zasobnik do żywicy. 

Komunikacja za pośrednictwem WiFi lub USB lub Ethernet. Możliwość wytwarzania modeli o grubości 

warstwy w zakresie od 25 do 300 mikrometrów. 

Kuweta na żywicę kompatybilna z urządzeniem do szybkiego prototypowania. 

 

Urządzenie do utwardzania modeli typu Formlabs wyposażone w lampy LED o minimalnej mocy 14 W 

i długości fali w zakresie światła fioletowego (405 nm) oraz wyposażone w stół obrotowy o minimalnej 

średnicy 193 mm. 

 

Myjka do automatycznego czyszczenia modeli (SLA) z pozostałości żywicy typu Formlabs. Minimalna 

pojemność zbiornika 8 litrów, minimalna moc 50W. 

Żywice biokompatybilne typu Dental SG Formlabs przeznaczone do wytwarzania modeli 

stomatologicznych i przymiarów implantologicznych. 

 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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Część B zamówienia: Oprogramowanie do projektowania szablonów implantologicznych 

Oprogramowanie inLab SW 19.1: - Basic + Interfaces + Implantology wraz ze sprzętem komputerowym 

(inLab PC) pozwalającym na jego właściwą eksploatację (jednostka centralna z wyświetlaczem) oraz 

montażem u zamawiającego. 

 

Część C zamówienia: Materiały implantacyjne – implanty stomatologiczne 

System implantologiczny typu CONELOG Screw Line (34 sztuki) cechujące się połączeniem 

wewnętrznym opartym na 3 camy. Implant o konikalnym kształcie oraz konikalnym połączeniu implant-

łącznik. Powierzchnia implantu typu Promote Plus przyspieszająca osteointegrację. Implant wykonany 

z czystego tytanu klasy 4 z klasycznym gwintem. Geometrią wewnętrzna implantu umożliwiająca 

zachowanie poziomu kości wyrostka zębodołowego wokół implantu dentystycznego „platform 

switching”; wymiary geometryczne: rant implantu wynoszący 45, długości implantu 7mm, 9mm, 

11mm, 13mm, 16mm; średnica implantu: 3,3 mm; 3,8mm; 4,3mm; 5,0mm. 

Dodatkowe cechy systemu implantologicznego: kodowanie kolorystyczne implantu i protetyki; jedna 

kaseta dla systemów typu CAMLOG i CONELOG, wspólna dla części chirurgicznej i protetycznej; 

kaseta z wiertłami posiadającymi 4 krawędzie tnące pozwalające na kolekcjonowanie materiału 

kostnego. System implantologiczny w pełni kompatybilny z systemem CEREC i 3SHAPE. 

 

UWAGA! Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub innej części zapytania 

ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują 

lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy 

materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe 

nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert 

równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą producenta, nazwą 

własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do 

wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały 

spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny 

w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

 

5. Wymagania gwarancyjne 

Wymagania gwarancyjne: minimum 12 miesięcy od daty instalacji urządzeń lub oprogramowania 

 

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia – najpóźniej 

10.03.2021 r. 

2. Dostawca może wykonać zamówienie wcześniej niż wyznaczony termin ostateczny. 

3. Za termin realizacji wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru 

końcowego.  

 

7. Okres związania z ofertą 

1. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego 

zapytania. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



 
 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia i zakończenia postępowania. 

 

9. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz 

w zakresie wykluczeń 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego 

rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu 

o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Wykonawca niespełniający określonych wyżej warunków będzie wykluczony z postępowania, 

a jego oferta będzie podlegała odrzuceniu. 

 

10. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania 

punktacji w ramach kryteriów 

Zamawiający ustala, że w przypadku spełnienia warunków wynikających z przedmiotu zamówienia, 

warunków udziału w postępowaniu i max wartości zamówienia, do oceny ważnych ofert przyjmuje 

następujące kryteria (dla każdej z części zamówienia): 

a) Kryterium cena oferty (netto) oceniane będzie wg wzoru: 

 

𝑃1 =
𝐶𝑛

𝐶𝑏
𝑥 100 𝑥 100% 

gdzie:  



 
 

P1 – liczba punktów w kryterium cena oferty (netto)  

Cn – najniższa cena  

Cb – cena oferty badanej  

100 – maksymalna liczba punktów  

100 % - procentowe znaczenie kryterium  

Maksymalna liczba punktów w kryterium cena oferty – 100.  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).  

 

Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.  

Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Do realizacji danej części zamówienia zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

będących sumą oceny kryteriów.  

Brane pod uwagę będą wartości netto (bez podatku VAT) wyrażone w PLN. W sytuacji, gdy cena 

podana w ofercie nie będzie wyrażona w PLN, w celu przeliczania jej na PLN zastosowany zostanie 

kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania. 

 

Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w cenie, tak aby podana cena za realizację przedmiotu 

zamówienia była cena ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń 

i innych działań w celu jej określenia. 

 

11. Sposób przygotowania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 

2. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu 

Oferenta.  

3. W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania 

w oparciu o opisane w pkt. 9 kryteria wyboru. Jeśli w treści oferty zabraknie ww. informacji 

lub będzie niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie/e-mailowo zwrócić się do 

Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień. 

4. Do oferty należy dołączyć: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik na 2). 

b) Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu 

w stanie likwidacji lub upadłości (Załącznik nr 3).  

c) W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub 

kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy. 

 

12. Dokumenty wymagane od Wykonawcy 

1) Oferta powinna zawierać: 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór wg Załącznika nr 1 do Zapytania). 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór wg Załącznika nr 2 

do Zapytania). 

c) Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu 

w stanie likwidacji lub upadłości (wzór wg Załącznika nr 3 do Zapytania). 



 
 

d) W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub 

kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy. 

e) Pisemne uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy. 

Niedostarczenie któregoś z załączników skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

13. Miejsce i termin złożenia oferty 

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić 

skan podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) na 

adres: e-mail: zamowienia@alfa-med.pl Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do 

Zamawiającego. 

2. Oferty można również składać osobiście lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej, przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na 

adres Zamawiającego tj.: 

Alfa-Med Bydgoszcz A. Flader Spółka Jawna  

ul. Pestalozziego 7 

85-095 Bydgoszcz 

„Projekt 1.2.1” 

3. Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2021 r. do godziny 23:59 strefy czasowej, w której 

funkcjonuje Zamawiający.  

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

14. Rozstrzygniecie zamówienia 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, 

w oparciu o ustalone kryteria.  

2. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście Oferty oczywistych omyłek pisarskich 

lub rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta, którego oferta 

została poprawiona. 

3. Zamawiający sporządzi protokół oceny ofert, a następnie podpisze umowę w sprawie 

zamówienia z wybranym Wykonawcą.  

4. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem danych wynikających z zapytania ofertowego oraz 

danych zawartych w ofercie. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi 

wykonawcę pisemnie, mailowo lub telefonicznie.  

Zamawiający umieści informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty 

5. W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy 

Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności 

najkorzystniejszych ofert. 

 

15. Wycofanie i zmiana oferty  

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

upłynięciem terminu składania ofert: 

a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Wycofanie składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,”, 



 
 

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za 

sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych oświadczeń lub dokumentów – 

wykonawca załącza je do oświadczenia o zmianie. Powyższe oświadczenie z ewentualnymi 

załącznikami należy zamieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zmiana”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składania ofert.  

 

16. Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, 

w okolicznościach określonych poniżej: 

a) zmiana terminu umowy – w przypadku, gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji 

umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. 

klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia 

wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy. Niedotrzymanie pierwotnego 

terminu z przyczyn innych niż wymienione skutkować będzie naliczeniem za każdy dzień 

opóźnienia kary umownej, co zostanie uregulowane w umowie z Wykonawcą; 

b) zmiana terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie 

Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki 

przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu; 

c) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy; 

d) zmian dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy i Zamawiającego, jego formy organizacyjno-

prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania 

umowy; 

e) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

 

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku 

przez Wykonawcę i po akceptacji przez zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

17. Pozostałe informacje 

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być kompletna tzn. do oferty powinny być załączone zał. 1, 2, 3 oraz 

w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego; 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211); 

c) oferta będzie niekompletna tj. Oferent nie załączy do oferty dokumentów określonych 

w pkt. 10 niniejszego zapytania; 

d) oferta zawiera rażąco niską cenę; 

e) wpłynie po terminie składania ofert. 



 
 

4. Jeżeli oferta lub załączniki do oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, może zastrzec, że nie mogą być one udostępnione – pod warunkiem, że w tym 

terminie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 

nie może zastrzec swojej nazwy i adresu, ceny oferty oraz zaoferowanego okresu gwarancji. 

5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w formie 

umożliwiającej zachowanie ich poufności (wraz z ofertą, ale jako odrębny dokument), wraz 

z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie 

powinny być ujawnione.  

6. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia  

i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień 

w określonym terminie, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 

sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy. Zamawiający 

odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

7. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Zamawiającemu. 

8. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. 

9. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu oraz nie zostaną złożone 

w terminie nie będą rozpatrywane. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami. 

11. W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów oferty Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania uzupełnień do oferty w terminie 7 dni na podstawie uprzedniego, 

pisemnego wezwania przez Zamawiającego.  

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

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

⎯ Odwołania/unieważnienia postępowania w każdym czasie: 

→ gdy realizacja przedmiotu zamówienia okaże się niecelowa z uwagi na sytuację 

ekonomiczną lub organizacyjną firmy uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą 

finalizację zamówienia, 

→ gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;  

⎯ zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy w przypadku: 

→ przekroczenia budżetu zamówienia, 

→ braku co najmniej jednej oferty, która nie podlegałaby odrzuceniu. 

14. Poprzez złożenie oferty, Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 

Oferentów szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający 

dokonał wyboru.  

 



 
 

18. Klauzula informacyjna z art.13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  Administratorem danych osobowych jest 

Alfa-Med Bydgoszcz A. Flader Spółka Jawna , ul. Pestalozziego 7, 85-950 Bydgoszcz 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady 

konkurencyjności. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja niniejszego postępowania.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.  

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą 

lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy. 

6. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, 

numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną 

korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

7. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 

innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. 

8. W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku 

realizacji umowy posiada: 

⎯ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

⎯ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); 

⎯ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

⎯ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

10. Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku 

realizacji umowy nie przysługuje: 

⎯ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

⎯ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 



 
 

⎯ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

 

19. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów 

i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości.  

 


