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Gdynia, 21 października 2021r. 

Zaproszenie do składania ofert 

Przedmiot postępowania:  

Wymiana i modernizacja źródeł światła wykonane w technologii LED 

 

1. Postanowienia ogólne  

1.1. Nazwa Zamawiającego:  

Euromedicus Sp. z o. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia 

1.2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana i modernizacja źródeł światła wykonane w technologii LED. 

Szczegółowy opis przedmiotu zakupu („OPZ”) określonym w Załączniku nr 6 do niniejszego 
zaproszenia do składania ofert. 

1.3. Termin składania ofert : 03.11.2021 r. 

1.4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20.12.2021 r. 

Oferent określi w ofercie gwarantowany termin realizacji zamówienia. 

Gwarantowany termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

1.5. Postępowanie może zostać zakończone bez dokonania wyboru Dostawcy lub zostać unieważnione 
bez ujawniania przyczyny na każdym etapie. 

1.6. Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.  

1.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w 
niniejszym Zaproszeniu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże 
informacje o zmianach wszystkim Dostawcom zaproszonym do składania ofert. Każda zmiana staje 
się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. 

1.8. W kwestiach nieuregulowanych w zaproszeniu do składania ofert stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 

1.9. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu związania ofertą o kolejne 
14 dni.  

1.10. Termin płatności nie krótszy niż 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
obustronnie potwierdzonym protokołem odbioru. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu 

Ofertę w postępowaniu mogą złożyć Dostawcy spełniające następujące warunki: 

2.1. Warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia: 
2.1.1. Dostawca usług posiada odpowiednie uprawnienia do w/w zamówienia. 

2.2. Warunki w zakresie posiadania niezbędnego potencjału technicznego i kadrowego: 
2.2.1. Dostawca usług posiadać będzie we własnym zakresie sprzęt oraz osoby potrzebne do 

wykonania w/w zamówienia. 
2.3. Warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Dostawcy: 

Dostawca usług nie znajduje się w likwidacji ani w upadłości. 
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3. Podstawy wykluczenia 
 

3.1. W stosunku do dostawcy nie może zachodzić żadna z przesłanek wykluczenia określonych poniżej. 

a) Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem 
Dostawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację 
majątku upadłego; 

b) Dostawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed rozpoczęciem postępowania nienależycie 
wykonali umowę na rzecz Zamawiającego. 

3.2. Zamawiający powiadomi Dostawcę o wykluczeniu z postępowania. Ofertę Dostawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 

4. Oferta, jej zawartość i przesłanki odrzucenia 

4.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem (wersja tradycyjna - papierowa poczta / kurier, lub 
elektroniczna – na adres email : info@euromedicus.pl 

W przypadku wersji listowej należy zakopertować całą ofertę i zaadresować na poniższe dane: 

Euromedicus Sp. z o.o. 

ul. Czechosłowacka 3 

81-969 Gdynia 

Z dopiskiem: Wymiana i modernizacja źródeł światła wykonane w technologii LED 

Liczy się data wpływu listu do kancelarii zamawiającego zgodnie z pkt 1.3. 

4.2. Oprócz oferty należy załączyć również:  

4.2.1. Propozycję umowy zawierającej  istotne warunki współpracy / zaakceptowane istotne warunki 
umowy, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

4.2.2. Prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert. 

4.2.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania przez Dostawcę, zgodnie z pkt 2.1, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. 

4.2.4. Oświadczenie o niezgłaszaniu roszczeń, w przypadku zakończenia lub unieważnienia 
postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert. 

4.2.5. Oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji i materiałów związanych z 
postępowaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert. 

4.2.6. Pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w dokumencie rejestrowym, 
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (podpisany skan, oryginał lub kopię potwierdzoną 
notarialnie należy złożyć  
po wyborze oferty).  

4.3. Oferta (dokumenty wskazane w pkt 4.2) powinna być podpisana przez umocowanego/-ych prawnie 
przedstawiciela/-i Dostawcy, upoważnionego/-ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, 
zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem. 

4.4. Dostawca może objąć zastrzeżeniem informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje 
takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z 
oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie 
mogą być ogólnie udostępnione. 

4.5. Odrzuceniu podlega oferta, która: 

a) Jej treść nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonymi w niniejszym zaproszeniu. 
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b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (w szczególności wywołujące uzasadnione podejrzenie Zamawiającego 
zaistnienia zmowy cenowej). 

4.6. Zamawiający zawiadomi Dostawcę o odrzuceniu oferty, ale bez konieczności podawania powodów 
odrzucenia oferty. 

 

5. Kryteria oceny 
5.1. Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 

oceny ofert: 
 

a) Cena oferty- waga 80% 

Sposób wyliczenia punktacji:  

              łączna wartość netto oferty najtańszej 

 Kc=   --------------------------------------------------------------------- x 80 

              łączna wartość netto oferty badanej 

 

b) Gwarantowany termin realizacji zamówienia – waga 20 % 
 
Sposób wyliczenia punktacji:  
 
   najmniejsza liczba dni kalendarzowych wskazana w złożonych ofertach 

 Kt=   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 

   liczba dni kalendarzowych podana w ofercie badanej 
 

c) Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace i użyte części wg poniższej punktacji ( Ko) 
 
i- 2 lata- 5 pkt 
ii- 3 lata- 10 pkt 
iii- 4 lata- 15 pkt 

 

5.2.  Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona 
oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt 5.1.  

5.3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (Kc+Kt+Ko) 
z uwzględnieniem wyniku negocjacji. 

 

6. Informacja o sposobie komunikacji  

6.1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Dostawcami ze strony Zamawiającego w sprawie niniejszego 
postępowania jest: Jolanta Mielewczyk, e-mail: info@euromedicus.pl 

6.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

6.3. Do czasu upływu terminu składania ofert warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą 
być zmienione. Zamawiający przekaże informację o zmianie jednocześnie wszystkim Dostawcom 
zaproszonym do składania ofert. 

6.4. Zamawiający udzielając wyjaśnień, przekaże ich treść jednocześnie wszystkim Dostawcom, którym 
przekazano zaproszenie do składania ofert, bez ujawniania źródła zapytania. 

mailto:info@euromedicus.pl
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6.5. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia są wiążące dla Dostawców. 

6.6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane są przez Zamawiającego 
i Dostawców drogą elektroniczną (e-mail). 

 

7. Załączniki 

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o niezgłaszaniu roszczeń  

Załącznik nr 4 Oświadczenie o zachowaniu w poufności 

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 6 Opis przedmiotu Zakupu  

   

 

 

  



 

 

5 

 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Dostawcy:  

Adres Dostawcy:  

ulica, nr lokalu, kod, miejscowość  

 

Nr telefonu:   

E-mail:  

NIP:  

  

OFERTA 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn.  modernizacji źródeł światła 
wykonane w technologii LED oferujemy: 

Opis 
Cena jednostkowa 

netto (PLN) 

Gwarantowany termin dostawy (w 
dniach kalendarzowych od daty 

złożenia zamówienia) 

Suma netto (PLN   

Warunki płatności:  

 

Wyżej wymienione ceny obowiązują również w przypadku wyłączenia któregoś z w/w 
elementów z przyszłego zamówienia 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do składania ofert i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz że 
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zakupu na warunkach i zasadach określonych w zaproszeniu 
do składania ofert przez Zamawiającego. 

3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie w skazanym w ofercie. 

4. Akceptujemy wskazany w zaproszeniu 14 dniowy termin związania ofertą. 

5. W przypadku, gdy realizacja prac będzie wymagała udziału poddostawców, będziemy w pełni 
odpowiedzialni za działania lub uchybienia każdego poddostawcy, tak jakby to były nasze działania lub 
uchybienia; 

6. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszej oferty należy kierować do: 

Imię i nazwisko   

Adres  

Nr telefonu  

Adres e-mail  
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7. Na ……. kolejno ponumerowanych stronach załączamy szczegółową konfigurację zaoferowanego sprzętu 
dla potwierdzenia spełnienia stawianych w postępowaniu wymagań. 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania Dostawcy 
Podpis osoby uprawnionej Miejscowość i data 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert 

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 

Nazwa Dostawcy: 

 

 

Adres Dostawcy:  

ulica, nr lokalu, kod, miejscowość  

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu pn. modernizacji źródeł światła wykonane w technologii LED oraz 
przyjmując do wiadomości, że z postępowania wyklucza się dostawców zgodnie z przesłankami, o których mowa w 
otrzymanym zaproszeniu OŚWIADCZAMY, ŻE NIE PODLEGAMY WYKLUCZENIU 

 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania Dostawcy 
Podpis osoby uprawnionej 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert 

 

 

Oświadczenie o niezgłaszaniu roszczeń 

 

Nazwa Dostawcy: 

 

 

Adres Dostawcy:  

ulica, nr lokalu, kod, miejscowość  

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu pn. modernizacji źródeł światła wykonane w technologii LED 
oświadczamy, że nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku unieważnienia 
niniejszego postępowania. 

 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania Dostawcy 
Podpis osoby uprawnionej 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert 

 

 

Oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji i materiałów związanych z postępowaniem 

Nazwa Dostawcy: 

 

 

Adres Dostawcy:  

ulica, nr lokalu, kod, miejscowość  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu pn. modernizacji źródeł światła wykonane w technologii LED 
oświadczamy, że zobowiązujemy się do zachowania w poufności wszelkich danych, informacji i materiałów 
związanych z prowadzonym postępowaniem w szczególności zaś nieudostępniania ich osobom trzecim.  

Ponadto oświadczamy, że wszelkie dane, informacje i materiały uzyskane w związku z prowadzonymi pracami 
będą wykorzystywane jedynie dla celów złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, przy przestrzeganiu 
obowiązujących przepisów prawa.  

 

 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania Dostawcy 
Podpis osoby uprawnionej 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 
1), dalej „RODO” informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euromedicus Sp. z o.o.  
z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, 81-969, zwana dalej Zamawiającym lub „Administratorem”. 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt 
do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: t.manowski@gmail.com;  
nr tel.: 512 136 636 

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przez Euromedicus Sp. z o.o. w trybie ofertowym 
pn. modernizacji źródeł światła wykonane w technologii LED (dalej „Zapytanie"), a także mogą być 
przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się 
pojawią. 

4. Wobec czego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. 
realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania postępowania objętego Zapytaniem 
oraz 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu postępowania objętego Zapytaniem. 

6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania a także prawo przenoszenia danych. 

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu 
nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 
a. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące  

w wykonywaniu czynności Administratora: 
i. dostawcy systemów informatycznych i usług IT; 

ii. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, 
szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 

iii. podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
miejsca pracy; 

b. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu: 
i. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 

ii. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, 
podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; 

iii. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne; 
c. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
nie będą wykorzystywane do profilowania. 

 

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Inspektor Ochrony Danych  
pod numerem tel.: 512 136 636 oraz adresem e-mail: t.manowski@gmail.com 
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Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert 

 

Opis przedmiotu  

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana i modernizacja źródeł światła na źródła wykonane w technologii LED na 
4 kondygnacjach budynku Euromedicus Sp. z o.o., położonego przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni. Obejmuje 
ona ok. 2220 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń administracyjnych, sal medycznych oddziału Zakładu 
Opiekuńczo Leczniczego, gabinetów medycznych i ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem oświetlenia 
awaryjnego.  

 

Montowane źródła oświetlenia LED muszą spełniać wymogi przepisów : 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.jedn. DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650); 

- PN-EN 12464-1:2003 (U). Światło i oświetlenie; 

- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w w/w adresie. Zaleca się zatem aby 
Oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej (wizja możliwa jest w dzień roboczy w godz. 10.00 – 
15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Pani Jolanta Mielewczyk Tel. 58 660 81 70, e-mail: 
info@euromedicus.pl 

 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową modernizacji oświetlenia zgodne z wymaganiami i 
obowiązującymi normami branżowymi. 

 

Zapraszamy do składania ofert. 

mailto:info@euromedicus.pl

