
 
Waksmund, 15.07.2020r 

Zamawiający: 

N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej, 

Wspólnik spółki cywilnej "Nasze Zdrowie",  

wspólnik spółki jawnej MEDICAL CLINIC  

PODHALE Michał Szczepaniak 

Ul. Nowotarska 294 

34-431 Waksmund 

NIP: 775 240 93 56 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/0465/2020 
 

W związku z realizację projektu nr RPMP.09.02.03-12-0465/17 pn. „Utworzenie placówki dziennej 
opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie 
w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, 
Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B. wsparcie dla 
tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób 
niesamodzielnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy 
wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na zakup oraz dostawa 
nowego nieużywanego sprzętu wyposażenia do zajęć rehabilitacyjnych. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 

NAZWA: N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej, Wspólnik spółki 
cywilnej "Nasze Zdrowie", wspólnik spółki jawnej MEDICAL 
CLINIC PODHALE Michał Szczepaniak 

FORMA PRAWNA: jednoosobowa działalność gospodarcza  

ADRES SIEDZIBY: ul. Nowotarska 294, 34-431 Waksmund 

NUMER NIP 775 240 93 56 

NUMER REGON 120060880 

DANE TELEADRESOWE: 

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Nowotarska 294, 34-431 Waksmund 

ADRES E-MAIL: kontakt@zlotywiekpodhale.pl 

NUMER TELEFONU: 664905564 

 

2. ZAPYTANIE OFERTOWE: 

PUBLIKACJA ZAPYTANIA: Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie 
internetowej pod adresem: 
https://zlotywiekpodhale.pl/ 
 

CHARAKTER PRAWNY ZAPYTANIA: Postępowanie prowadzone będzie w procedurze 
rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z art. 3 powołanej 
ustawy. 

 

mailto:kontakt@zlotywiekpodhale.pl
https://zlotywiekpodhale.pl/


 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – INFORMACJE PODSTAWOWE 

OPIS PROJEKTU: Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji 
osób niesamodzielnych w miejscowości Nowy Targ – 
zakup oraz dostawa nowego nieużywanego sprzętu 
wyposażenia do zajęć rehabilitacyjnych,  na potrzeby 
Dziennego Domu Opieki Seniora w ramach zadania nr 
1 opisanego we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z 
umową o dofinansowanie Projektu nr 
RPMP.09.02.03-12-0465/17 

ZWIĘZŁE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Zakup oraz dostawa nowego nieużywanego sprzętu 
wyposażenia do zajęć rehabilitacyjnych,  miejsce realizacji 
inwestycji ul. Generała Sikorskiego 51, Nowy Targ  

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 
(KOD CPV PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA) 

CPV  
33193000-9 wózki inwalidzkie i podobne urządzenia  

 

3.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Przedmiot Specyfikacja Ilość (SZT) 

1)  Stół rehabilitacyjny z elektryczną 
zmianą wysokości 

Stół do masażu 3-częściowy z elektryczną zmianą 
wysokości leżyska zakresie 49-105 cm, z 
zagłówkiem płynie regulowanym od –85° do 
+35°,  część pod nogi łamana do +80°. Wymiary: 
dł. x szer. 190x66cm. Dostępne różne wersje 
kolorystyczne. Wyposażony w centralny system 
jezdny, chwyt na papier oraz pilot nożny. 

1 

2)  Mata gimnastyczna  
 

Mata gimnastyczna o wymiarach 190x60x2,5 cm z 
otworami do powieszenia na ścianie 

7 

3)  Wieszak na maty  Wieszak na maty gimnastyczne 60 cm – kolor 
czarny 

1 

4)  taśma rehabilitacyjna  
 

Taśma rehabilitacyjna do ćwiczeń, długość 45,5m, 
opór słaby 

2 

5)  taśma rehabilitacyjna  
 

Taśma rehabilitacyjna do ćwiczeń, długość 45,5m, 
opór średni 

3 

6)  taśma rehabilitacyjna  Taśma rehabilitacyjna do ćwiczeń, długość 45,5m, 
opór średni 

 

7)  taśma rehabilitacyjna 
 

Taśma rehabilitacyjna do ćwiczeń, długość 45,5m, 
opór mocny 

2 

8)  duża piłka rehabilitacyjna Duża piłka rehabilitacyjna do ćwiczeń, średnica 
45cm, z ABS – kolor żółty 

4 

9)  duża piłka rehabilitacyjna 
 

Duża piłka rehabilitacyjna do ćwiczeń, średnica 
55cm, z ABS – kolor czerwony 

3 

10)  Poduszka do ćwiczeń 
sensomotorycznych 

Poduszka do ćwiczeń sensomotorycznych z 
wypustkami o średnicy 36cm 

4 

11)  Poduszka do ćwiczeń  Poduszka do ćwiczeń 36cm, gładka 3 

12)  Wałek rehabilitacyjny  Wałek rehabilitacyjny o wymiarach 18 x 60 cm 4 

13)  Wałek rehabilitacyjny  Wałek rehabilitacyjny o wymiarach 12 x 60 cm 3 

14)  Kije do Nordic Walkingu  Kije do Nordic Walkingu 10 

15)  Laska gimnastyczna  Laska gimnastyczna drewniana, długość 120cm 10 

16)  Hantla  Hantla o wadze 0,5kg 6 

17)  Hantla  Hantla o wadze 1kg 6 



 
18)  Hantla  Hantla o wadze 2kg 6 

19)  Hantla  Hantla o wadze 3kg 6 

20)  Trener dłoni Trener dłoni, kolor czerwony (opór średni) 
-opatentowana formuła wspierająca terapię 
zimnem i ciepłem, 
-ekonomiczny i intuicyjny- idealny do terapii w 
domu; 
-Łatwa ocena postępów terapii dzięki 
kolorystycznemu oznaczeniu oporów; 
-szeroki zakres ćwiczeń; 
-łatwy do utrzymania w czystości 

4 

21)  Wałek do masażu Wałek z kolcami do masażu powięzi: 30 x 13 cm, 
900g, kolor czarny 

1 

22)  Drążek do ćwiczeń: 
 

Drążek do ćwiczeń: 
Długość drążka: 130 cm 
Długość tubingu: 80 cm 

4 

23)  aparat do elektroterapii, 
sonoterapii, terapii skojarzonej i 
laseroterapii 

aparat do elektroterapii, sonoterapii, terapii 
skojarzonej i laseroterapii. W zestawie z 
głowicami ultradźwiękowymi o powierzchni 4cm2 
oraz o powierzchni 1cm2 generujących fale 
ultradźwiękowe o częstotliwości 1 MHz i 3,5 MHz 
oraz sondą IR 400mW/808nm 

1 

 

UWAGA! 

Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie nowy, 

pełnowartościowy, posiadający stosowne certyfikaty/atesty. 

 

3.3. OGÓLNE POSATNOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.3.1. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę poprzez wypełnienie formularza ofertowego wg 

załączonego wzoru (załącznik nr 1)  

3.3.2. Termin realizacji do 7 dni roboczych 

 

4. KRYTERIA SKŁADANIA OFERT 

Jedynym kryterium oceny jest cena.  
Cena = 100 % wagi w ocenie 

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

5.1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 

1 do niniejszego zapytania ofertowego, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i 

kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia. 

5.2. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 

przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w 

niniejszym zapytaniu ofertowym. 

5.3. Złożona oferta powinna zawierać: 

a) Pełną nazwę, adres, NIP i dane kontaktowe Oferenta, 

b) Cenę brutto liczbowo i słownie, 

c) Miejscowość i datę sporządzenia oferty, 

d) Okres ważności oferty, 

e) Pieczęć i podpis Wykonawcy, 

5.4. Oferta musi być ważna co najmniej do 15.09.2020 



 
5.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.6. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników 

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

5.7. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom przystępowania (Wykonawcom) nie 

przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 

5.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

5.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji 

warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.  

 

6. PYTANIA DO ZAMAWIAJCEGO 

6.1. W przypadku wątpliwości Wykonawca może zadać pytanie Zamawiającemu w celu 

wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną treść odpowiedzi merytoryczną 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.  

  

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

6.2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Za dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Biura Zamawiającego lub jej 

otrzymania na adres mailowy wskazany w pkt. 6.3.3  

Termin składania ofert upływa w dniu 23-07-2020 r. do godz. 15.00. 

6.3. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Oferty należy składać 

6.3.1. Osobiście pod adresem przedsiębiorcy, ul. Nowotarska 294, 34-431 Waksmund, w 

godzinach 9:00-15:00 (ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie podpisanej 

„Zamówienie nr 3/0465/2020” lub 

6.3.2. Za pośrednictwem poczty na adres przedsiębiorcy, ul. Nowotarska 294, 34-431 

Waksmund z dopiskiem „Zamówienie nr 3/0465/2020” decyduje data 

wpływu/dostarczenia dokumentów lub 

6.3.3. Pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zlotywiekpodhale.pl  (skany podpisanych 

dokumentów) w temacie maila należy wpisać „Zamówienie nr 3/0465/2020” decyduje 

data wpływu/dostarczenia dokumentów. 

 

7. DODATKOWE INFORMACJE: 

W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z  

1. Anna Mościcka, tel.: 512494790, adres e-mail: kontakt@zlotywiekpodhale.pl 

8. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 

bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

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:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej 

YWY, ul. Nowotarska 294, 34-431 Waksmund  
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b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia (Zapytanie ofertowe nr 3/0465/2020) na 

potrzeby Dziennego Domu Opieki Seniora zlokalizowanej w miejscowości Nowy Targ – 

prowadzonym w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności; 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania; 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

f) posiada Pani/Pan:  

• na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

• na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;  

• 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

g) nie przysługuje Pani/Panu:  

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników.  
*** Wyjaśnienie: 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. 


