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Zapytanie ofertowe 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: 

„Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Szpitala w Sędziszowie Małopolskim oraz Przychodni Rejonowej w 

Ropczycach” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach 

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 

39-100 Ropczyce 

REGON: 690692118 

NIP 8181429388 

Tel/fax:  17 2218 312 / 17 2218 929 

E-mail: zozropczyce@pro.onet.pl  

adres strony internetowej: www.zozropczyce.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest odpłatne świadczenie usług przez Wykonawcę w zakresie konserwacji urządzeń 

dźwigowych oraz prowadzenie pogotowia na wypadek awarii niżej wymienionych urządzeń: 

a) Dźwig osobowy hydrauliczny w budynku Przychodni Rejonowej ul. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, 

6328 KRU udźwig 9000 kg, data montażu 2006 r.  

b) Dźwig szpitalny hydrauliczny w budynku Szpitala ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Młp.,  

S-020, udźwig Q – 1600 kg, data montażu 2001r.  

c) Dźwig osobowy elektryczny w budynku Szpitala ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Młp., 

 A-23696, udźwig Q=500 kg, data montażu 1997r. 

2. Usługa polegać będzie w szczególności na: 

a)  Kompleksowym przeglądzie technicznym i konserwacji dźwigu obejmującym czynności wynikające z 

dokumentacji i instrukcji obsługi producenta dźwigu oraz stosowanych przepisów UDT o budowie i eksploatacji 

dźwigów, nie rzadziej niż raz na 30 dni w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

b)  Elektryczne pomiary ochronne dźwigu jeden raz w roku, 

c) Reakcja na zgłoszenie awarii w ciągu 3 godzin od zgłoszenia zdarzenia, 

d) Usługę pogotowia dźwigowego realizowaną na awaryjne wezwanie w przypadkach zatrzymania dźwigu z 

osobami w środku wykonaną w ciągu 1 godziny od telefonicznego zgłoszenia. 

 

3. Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z konserwacją urządzeń, w tym również dojazd. Zakres 

wykonywanej usługi zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania – wzór umowy. 

 

4. W ofercie 

a) Należy podać koszt miesięcznej konserwacji za każdy dźwig oddzielnie, zarówno netto jak i brutto. 

b) Należy podać koszt usunięcia usterki i awarii nie objętej konserwacją w kwocie netto i brutto za 1 

roboczogodzinę. 

c) Należy podać koszt wymaganych pomiarów ochronnych raz w roku w kwocie netto i brutto. 

d) Należy podać koszt współudziału w badaniu UDT w kwocie netto i brutto.  

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach 
39-100 Ropczyce ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54, 

Tel.: 17  2218-616 (centrala) Tel.: 17 2218-312 (Sekretariat). Fax:  17 2218-929 

www.zozropczyce.pl e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl 
REGON: 690692118 NIP: 818-14-29-388 KRS: 0000019034 Sąd Rejonowy w Rzeszowie 

XII Wydział Gospodarczy. Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego  Region 

Podkarpacki, numer konta: 84 1130 1105 0005 2009 8420 0002 . 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

                Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy, od 01.12.2021 r. do 30.11.2024 r.  

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania zał. nr 1. 

Oferta powinna być: 

                - opatrzona pieczątką firmową, 

                - posiadać datę sporządzenia, 

                - zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, adres email, numer NIP, 

                - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

Wykonawca podaje w ofercie kwotę brutto za całość wykonania usługi. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1.        Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na  adres: ZOZ Ropczyce, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, do  dnia 23.11.2021r. do 

godziny 11:00 (Sekretariat) (decyduje data rzeczywistego dostarczenia oferty). 

2.        Wykonawca składający ofertę zamieszcza ją w kopercie (opakowaniu) opatrzonej adresem zwrotnym. 

3.        Oferta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią 

oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.  

4.        Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego jw. i oznaczyć "Oferta konserwacja urządzeń 

dźwigowych - nie otwierać przed 23.11.2021 r. godz. 11:20”. 

5.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6.        Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

7.        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

VI. Kryteria i zasady oceny ofert: 

   Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - Cena 100%.  

Zamawiający wybierze ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najniższą ceną brutto. 

Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio zmniejszoną liczbę 

punktów, zgodnie z poniższym wzorem: 

Pc- liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę: 

Pc=(Cn/Cob)×[100] 

 gdzie: 

Cn- najniższa zaoferowana cena brutto, 

Cob- cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 

Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który uzyska największa liczbę punktów  

z kryterium „Cena”. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty 

elektronicznej i strony internetowej zamawiającego https://www.zozropczyce.pl/  

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Pani Wiesława Janik pod adresem email: techniczny@zozropczyce.pl  

 

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA  

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 
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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 Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, adres siedziby: ul. 

Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-120 Ropczyce,  tel. 17 2218616 ; adres e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl. 

▪ z inspektorem ochrony danych osobowych w ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH można 

skontaktować się pod numerem telefonu 17 2231714, adres e-mail: iod@zozropczyce.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z zapytaniem 

ofertowym na konserwację urządzeń dźwigowych, 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020r. 

poz. 2176), 

▪ 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; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ 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 (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; 

▪ 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. 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy  

 

Z A T W I E R D Z O N O: 

 

DYREKTOR 

Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Ropczycach 

/-/ Adam Pachlita 


