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Kielce, dn. 19.11.2020 r. 

 

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr RR/20/2020 z dnia 19.11.2020 r. 

 

 

 

dotyczące wyboru oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, 

odzieży ochronnej i sprzętu medycznego do placówek dla osób z niepełnosprawnościami 

prowadzonymi przez Caritas Diecezji Kieleckiej w związku z realizacją projektów grantowych 

wspierających walkę z epidemią COVID-19 pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa 

osób z niepełnosprawnościami” zgodnie z umowami nr UEB/000041/13/D, UEB/000042/13D, 

UEB/000040/13/D, finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w 

ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO 

WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

 

1. Podstawa prawna prowadzonego postępowania i informacje ogólne 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, w rozumieniu zapisów podrozdziału 6.5.1 

„Rozeznanie rynku”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 roku  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.  

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Niniejsze rozeznanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.kielce.caritas.pl . 

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Caritas Diecezji Kieleckiej, 

ul. Jana Pawła II 3, 

25 – 013 Kielce, 

KRS: 0000198087,  

NIP: 657-038-94-52,  

REGON: 290505494 

zwana dalej Zamawiającym 

  

3. Informacje wprowadzające: 

3.1. Celem niniejszego rozeznania rynku jest wyłonienie Wykonawcy/-ów, którzy przedstawią 

najkorzystniejsze warunki na  dostawę środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej,  

do higieny i dezynfekcji pomieszczeń odzieży ochronnej i sprzętu medycznego do 8 placówek 

Caritas Diecezji Kieleckiej, tj: WTZ Piasek Wielki, WTZ Ostrów, ZOL Miechów, Stacja Opieki w 

Słomnikach, Stacja Opieki w Świniarach, Stacja Opieki w Sędziszowie, Dom Opieki w Morawianach, 

Schronisko w Kidowie. 

 

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie jednego lub kilku rodzajów 

produktów wymienionych w specyfikacji pkt. 4. 

 

 

4. Opis przedmiotu rozeznania - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest dostawa środków ochrony indywidualnej, środków 

higieny osobistej do higieny i dezynfekcji pomieszczeń, odzieży ochronnej i sprzętu medycznego 

http://www.kielce.caritas.pl/
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33741300-9 Środek odkażający do rąk 

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne  

18143000-3 Akcesoria ochronne 

33199000-1 Odzież medyczna  

38412000-6 Termometry 

 

Specyfikacja zamówienia: 
Lp. Nazwa produktu Wymagane minimalne parametry techniczne produktu / urządzenia Ilość sztuk 

1. Maseczki 

wielorazowego 

użytku N95 

Cechy produktu: 

Ochrona przed stałymi i płynnymi pyłami, które są szkodliwe dla zdrowia, 

dymem i cząsteczkami aerozolu 

filtruje cząsteczki substancji rakotwórczych i radioaktywnych oraz 

chorobotwórcze, takie jak wirusy, bakterie i zarodniki grzybów 

Pakowane indywidualnie w folię. 

1 800 szt. 

2. Maseczki 

chirurgiczne 

Cechy produktu: 

Trzywarstwowe maseczki do zasłaniania ust i nosa,  

skład 100% z włóknina polipropylenowa 

Maseczki chirurgiczne powinny spełniać następujące wymagania 

zgodność z normami:  

PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne - Wymagania i metody badania (lub 

odpowiednio EN 14683:2005) 

deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz 

procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo 

deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja 

zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 

oznakowanie znakiem CE 

certyfikat Oeko Tex Standard 100 potwierdzający  bezpieczeństwo w kontakcie 

ze skórą. 

2 450 szt. 

3. Rękawice 

nitrylowe 

Cechy produktu: 

rękawice jednorazowego użytku, nitrylowe, bezpudrowe, bezlateksowe 

rozmiar S, M, L (20% - S, 40% - M, 40% - L) 

spełniają normę EN 455 

opakowanie min. 100 sztuk, 80 opakowań 

8 000 szt. 

4. Fartuch ochronny 

z mankietem 

 

Cechy produktu: 

trwała i wytrzymała włóknina polipropylenowa  

gramatura 40g/m2  

rękaw fartucha zakończony mankietem - zapewnia większą szczelność 

rozmiar: M, L (60% - L, 40% - M) 

długie troczki do wiązania przy szyi i w pasie co pozwala na dopasowanie 

rozmiaru fartucha 

600 szt. 

5. Dozownik 

bezdotykowy ze 

stelażem 

Cechy produktu: 

bezdotykowe podawanie płynu dezynfekującego 

sposób dozowania: strumieniowe  lub „spray”, czyli w formie rozproszonej 

mgiełki. 

zasilania sieciowe – 230V i na baterie 

8 szt. 

6. Płyn do 

dezynfekcji rąk z 

pompką 

prysznicową 

Cechy produktu: 

do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej skóry i rąk o potwierdzonym 

działaniu bakterio – drożdżako oraz wirusobójcze 

przedłużone działanie bakteriobójcze do ok. 3 h 

pH Łagodne dla skóry 

hipoalergiczny - bez kompozycji zapachowych i barwników. 

pojemności: 1000 ml 

DODATKOWO: 

z zawartością substancji pielęgnujących skórę oraz zapobiegające 

podrażnieniom np. pochodne gliceryny,  

Rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy 

8 szt. 

7. Pulsoksymetr Cechy produktu: 8 szt. 
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Urządzenie posiada certyfikat CE 

Dokonuje pomiaru w sposób nieinwazyjny 

Naciskając jeden przycisk mierzysz trzy istotne funkcje życiowe 

Szybki pomiar (około 7 sekund) 

Niewielkie rozmiary, lekki i wygodny w użytkowaniu 

Posiada kolorowy wyświetlacz LCD typu OLED 

Cztery kierunki trybu wyświetlania zmieniane jednym przyciskiem 

8. Termometr  

bezdotykowy 

 

Cechy produktu: 

warunki pracy, temperatura otoczenia 10-40 st. C 

zakres pomiaru temperatury ciała: 32-42 st.C 

zasilanie: 2 baterie AA 

8 szt. 

 

4.1. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu 

wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady rozeznania rynku zamówień publicznych uzupełniających 

w wysokości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej 

z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego 

podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady rozeznania rynku. 

 

4.2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu umowy:  

1. Dopuszcza się zamawianie produktów równoważnych o parametrach nie mniejszych niż 

wymagane przez zamawiającego.  

2. Wykonawca będzie dostarczał towar na swój koszt. 

3. Termin płatności – do 14 dni liczonych od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu. Płatność w formie przelewu.  

 

4.3. Termin i miejsce realizacji dostawy towarów:  

Miejsce dostawy zamówienia:   

Dostawa materiałów opisanych w punkcie 4 opisu przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana do 

siedziby Biura Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej: Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce. 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2020r.  

 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

 

1) nie podlegają  wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt. 6.2.) 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu 

 

6. Dodatkowe wymagania warunkujące udział  w postępowaniu: 

 

6.1.1. Wymagania dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonywania zamówienia 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
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a. posiadają kompetencje do wykonywania działalności jeżeli przepisy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień (weryfikacja na podstawie oświadczenia w załączniku nr 3 i 

dołączonego KRS, CEIDG, inny dokument),   

b. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonywania zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty), 

c. pozostają w kondycji finansowej zapewniającej realizację zamówienia (weryfikacja na podstawie 

oświadczenia w formularzu oferty), 

d. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

(weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty), 

e. nie są w stanie likwidacji lub upadłości (weryfikacja na podstawie  oświadczenia w formularzu 

oferty), 

6.1.2.  Aspekty społeczne: 

W oparciu o efekt zatrudnieniowy (art. 29 ust. 4 Pzp) Zamawiający preferuje przy wyborze 

Wykonawcy: 

1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy  z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

(Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.) 

2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem 

pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną   i zawodową integrację osób 

będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:  

a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 

721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż 

Dostawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego 

pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 

do rozeznania. 

b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

o  instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) – Wymóg ten Zamawiający uzna za 

spełniony, jeżeli Dostawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią 

osoby bezrobotne 

W przypadku Wykonawców o których mowa powyżej 

1) Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia 

musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej. 

2) Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko 

opóźnienia w wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.  

3) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, oprócz oświadczenia, które jest załącznikiem do oferty, Wykonawca przedłoży 

Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie. 

6.1.3. Na potwierdzenie spełniania warunków 6.1,6.1.1-6.1.2 Wykonawca przedłoży oświadczenia o 

treści zgodnej z załącznikiem Nr 2 i 3, aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru lub 

ewidencji, lub stosowne zaświadczenie, statut. 
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Przed podpisaniem umów wybrany Wykonawca złoży dodatkowo – na potwierdzenie spełnienia 

warunków, o  których mowa w pkt. 6.1,6.1.1-6.1.2. następujące dokumenty, wg stanu na dzień składania 

oferty: 

1) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków pkt. 6.1.1 i 6.1.2 – w szczególności wykazy 

pracowników lub współpracowników, ze wskazaniem, którzy z nich spełniają wymagania o których 

mowa powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi ich status na rynku pracy (np. zaświadczenia 

lub inne dokumenty z podaniem rodzaju niepełnosprawności, decyzje/zaświadczenia o posiadaniu 

statusu osoby bezrobotnej itd. 

2) Dokumenty potwierdzające kompetencje, wiedzę i doświadczenie podmiotu w wykonywaniu usług 

będących przedmiotem niniejszego zamówienia 

6.1.4. Wykluczeniu z postępowania podlegają:  

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców i Podmioty którzy: 

1) nie spełnią warunków określonych w pkt.6.1 i 6.1.1. 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w  

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

3) którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych zwłaszcza jeżeli Wykonawców, z którymi w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert Zamawiający rozwiązał umowę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych 

5) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

6) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 

z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych 

7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

8) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo 

9) Wykonawcy i podmioty powiązane z  Zamawiającym osobowo i kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Caritas Diecezji 

Kieleckiej  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Caritas Diecezji 
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Kieleckiej  lub osobami wykonującymi w imieniu Caritas Diecezji Kieleckiej czynności związanych z 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

− posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów, 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Na potwierdzenie powyższych okoliczności Wykonawca składa Oświadczenie o treści zgodnej  z 

załącznikiem nr 4 oraz z załącznikiem nr 3. 

6.3. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie 

złożonych oświadczeń Oferenta.  Oferta, która nie będzie spełniała przynajmniej jednego w/w. warunku 

zostanie odrzucona.  

6.4. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

6.5. Odrzuceniu podlegają oferty, których cena przekracza kwoty jakie Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oferty niekompletne lub w jakikolwiek sposób nie 

odpowiadające treści niniejszej specyfikacji, a także oferty zawierające cenę rażąco niską  

w stosunku do cen rynkowych , jak również oferty które wpłyną po terminie. 

6.6. W przypadku ofert składanych przez konsorcjum, każdy z członków konsorcjum musi spełniać 

warunki pkt.6.1-6.1.1., a nadto należy przedłożyć umowę konsorcjum/współpracy, z której będzie 

wynikało kto jest upoważniony do działania w imieniu konsorcjum, w tym do zawarcia umowy i 

rozliczania się z Zamawiającym.  

 

Członkowie konsorcjum ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zamówienia. 

 

7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

7.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych 

dokumentów, wymienionych w pkt.13. 

7.2. Oferta pod rygorem wykluczenia Dostawcy z postępowania lub jej odrzucenia musi zawierać 

następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do rozeznaia); Złożenie oferty jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem warunków wskazanych w Zapytaniu Ofertowym oraz ze złożeniem 

oświadczeń zawartych w Formularzu oferty. 

2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym  (załącznik nr 2 do rozeznania); 

3. Oświadczenie o spełnianiu kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 3 do rozeznania); 

4. Klauzula informacyjna   (Załącznik nr 4 do  rozeznania);  

5. Odpis z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru. W przypadku składania oferty przez  

Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez osobę uprawnioną do reprezentacji Dostawcy – jeżeli dotyczy. 

 

8. Opis przygotowania oferty: 
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8.1.  Oferta winna być sporządzona w języku polskim zgodnie z Formularzem ofertowym 

załączonym do rozeznania (stanowiącym załącznik nr 1). Jakiekolwiek zmiany w treści 

formularza oferty są zabronione pod rygorem odrzucenia oferty.  

8.2. Oferta, wszelkie oświadczenia, dokumenty oraz kserokopie dokumentów powinny być napisane 

w języku polskim, być czytelne oraz podpisane i uwierzytelnione przez Wykonawcę lub osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 

8.3.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

8.4.  Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Oferenta (nazwa 

i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na 

adres Zamawiającego i oznakowana: „Oferta w postępowaniu RR/20/2020” 

8.5. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8.6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

8.7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie jednego lub kilku 

rodzajów produktów wymienionych w specyfikacji pkt. 4. 

8.8. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8.9. UWAGA: złożenie oświadczeń lub dokumentów o treści niezgodnej ze stanem faktycznym 

może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 297 kodeksu karnego (wyłudzenie 

zamówienia) 

9. Miejsce i sposób złożenia oferty, otwarcie ofert. 

9.1. Ofertę można złożyć na 1 z 3 możliwych sposobów:  

a) drogą elektroniczną, skan dokumentów na adres e-mail: kpiotrowicz@caritas.org.pl w 

tytule maila: „Oferta w postępowaniu RR/20/2020”, 

b) osobiście w siedzibie Zamawiającego – Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej 

Maryi Panny 1, 25-010 Kielce, w kopercie z dopiskiem:  „Oferta w postępowaniu 

RR/20/2020” 

c) pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego – Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac 

Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce, z dopiskiem : „Oferta w postepowaniu 

RR/20/2020” 

w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2020 r. do godz. 12.00 

10. Kryteria oceny ofert: 

10.1. Cena brutto 80% - obliczana wg wzoru: 

            Cena oferty najtańszej 

C=  -------------------------------   x     80 % 

         Cena oferty badanej 

 

10.2. Klauzule społeczne – 20 % 

 

mailto:kpiotrowicz@caritas.org.pl
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Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 20% w przypadku spełnienia 

niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie 6.1.2  – Aspekty społeczne. Oferta, która nie 

będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt. 

  

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3 do rozeznania) 

             

11. Wymagania dotyczące warunków zawarcia umowy. 

11.1.Zamawiający informuje, a potencjalny Wykonawca składający ofertę akceptuje, że  

w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy: 

a. W przypadku realizacji zamówienia z wadami bądź bez zachowania należytej staranności, 

Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od niego,  

a Wykonawca dokona zwrotu wpłaconego wynagrodzenia. 

b. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych w niniejszym zapytaniu, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% od 

wartości całego zamówienia. 

c. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w 

umowie w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

d. Zaproponowane w ofercie wynagrodzenie nie podlega negocjacji w trakcie trwania umowy; 

e. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy zmiana nie prowadzi do 

zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

− konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działający 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

− wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

11.2.  Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. Zmiana ta nastąpi w sposób odpowiadający zmianie przepisów i będzie 

obowiązywać od dnia wejścia w życie nowych przepisów i tyko w odniesieniu do części 

zamówienia realizowanych po tym terminie. 

11.3 . Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu 

związania ofertą. 

11.4 . Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu obowiązywania umowy. 

 

12. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

12.1.  Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana drogą elektroniczną do wszystkich 

podmiotów, które złożyły oferty w ustalonym terminie.  

12.2.  Informacja o wyniku postępowania będzie zawierała co najmniej nazwę wybranego 

Wykonawcy. 

12.3.  Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w rozeznaniu rynku i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru, a jej cena nie będzie przekraczać kwoty jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

12.4.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

o miejscu i terminie podpisania umowy; 

12.5.  W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę wybrano za najkorzystniejszą odstąpi od 

zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest 

najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert (uzyskała kolejną najwyższą 

liczbę punktów). 
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12.6.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku gdy 

wartość ofert przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie. 

12.7.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia rozeznania jeśli Ceny 

najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych pozycji określonych w przedmiocie rozeznania 

lub oferta z najniższą ceną dla poszczególnych pozycji określonych w przedmiocie rozeznania 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zakontraktował we wniosku o dofinansowanie dla 

poszczególnych pozycji, a negocjacje nie przyniosły obniżenia ceny. 

 

13. Zastosowana procedura: 

13.1.  Rozeznanie rynku – zgodnie z zasadą rozeznania rynku. 

13.2.  Zamawiający zastrzega, iż warunki postępowania mogą być zmienione lub może ono 

zostać unieważnione (odwołane), o czym Dostawcy zostaną powiadomieni. 

Postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

13.3.  Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty 

na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia 

indywidualnych negocjacji dotyczących ceny z każdym lub jednym z Dostawców, 

jeżeli zaproponowane przez dostawców ceny przekroczą kwotę, jaką Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

13.4.  Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszego zamówienia rozwiązywane 

będą przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

14. Zapytania o przedmiot zamówienia. 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kamila Piotrowicz pod nr telefonu 

41 / 341 58 17 lub 532-459-246, e-mail: kpiotrowicz@caritas.org.pl  

 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie ofert  

nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.  

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy  

2.   Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych  

4. Załącznik nr 4 –  Klauzula informacyjna 

 

Kielce, dn. 19.11.2020 rok 

........................................................................  

        Pieczęć i podpis Zamawiającego  

lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania Zamawiającego          
 

  

mailto:kpiotrowicz@caritas.org.pl
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Załącznik nr 1 do postępowania nr RR/20/2020 

 

.......................................... 

pieczęć wykonawcy  

 

Telefon: ..............................  

Faks : ................................  

E-mail: ...............................  

 

Formularz ofertowy 

 

Nawiązując do postępowania nr RR/20/2020 w trybie rozeznania rynku na dostawę środków ochrony 

indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży ochronnej i sprzętu medycznego do placówek 

Caritas Diecezji Kieleckiej w związku z realizacją grantu na realizację wsparcia w walce z epidemią 

COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z 

niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfikacją zawartą w zapytaniu w 

zakresie:  

 

  Nazwa produktu 

Liczba 

sztuk 

 cena 

jednostkowa 

brutto  suma brutto 

1. Maseczki wielorazowego użytku N95 1 800   

2. Maseczki chirurgiczne 2 450   

3. Rękawice nitrylowe (80 opakowań, min. 100 szt./op) 8 000   

4. Fartuch ochronny z mankietem 600   

5. Dozownik bezdotykowy ze stelażem 8   

6. Płyn do dezynfekcji rąk z pompką prysznicową 8   

7. Pulsoksymetr 8   

8. Termometr bezdotykowy 8   

 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że:  

3.1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego.  

3.2) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych uwag,  

3.3) jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres objęty zamówieniem,  

3.4) w razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy  

w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego,  

3.5) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

4. Obowiązkowymi załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  

4.1) Wzór oferty (zał 1.) 

4.2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zał. Nr 2) 

4.3) oświadczenie dot. Spełniania klauzul społecznych (zał. Nr 3) 

4.4) Klauzula informacyjna (zał. Nr 4) 

 

 

..........................................      ......................................................... 

Miejscowość i data   Podpis/y osób upoważnionych/upoważnionej 

   do Reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do postępowania nr RR/20/2020 

 

 

………………………………………………. 

(miejscowość, data) 
 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

            (Wykonawca) 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM  

 

na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży ochronnej i 

sprzętu medycznego do placówek Caritas Diecezji Kieleckiej w związku z realizacją grantu na 

realizację wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i 

rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym. 
 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku ja, niżej podpisany, 

reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany 

w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy 

oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

…………………………………………………………. 

Podpis wraz z pieczątką firmy/instytucji  
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Załącznik nr 3 do postępowania RR/20/2020  

 

 

………………………………………………. 

(miejscowość, data) 

……………………………………. 

(pieczęć firmowa bądź imię i 

nazwisko oraz pesel Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA 

KRYTERIUM KLAUZUL SPOŁECZNYCH 

 

1) Niniejszym oświadczam w imieniu Firmy jak w nagłówku, że prowadzę / nie prowadzę*  

działalność w postaci zakładu pracy chronionej lub jestem innym wykonawcą, którego działalność, 

lub działalność moich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych, w szczególności (właściwe zakreślić): 

 osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.,  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2001 r., poz. 721 ze zm.) 

 osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia o  instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065), zatrudnionych 

przeze mnie nie wcześniej niż 24 miesiące przed upływem ostatecznego  terminu 

składania ofert 

Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeśli wykaże, że ponad 50 % zatrudnionych u niego 

pracowników stanowią łącznie osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  

z 2001 r., poz. 721 ze zm.) lub ponad 30 % zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby 

bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o  instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) zatrudnione przez wykonawcę nie wcześniej niż 24 miesiące 

przed upływem ostatecznego  terminu składania ofert. 
 

2) Oświadczam, iż zatrudniam łącznie …….. osób w tym: 

 ……… osób niepełnosprawnych z orzeczeniem znacznego/umiarkowanego* stopnia 

niepełnosprawności. 

……… osób bezrobotnych, zatrudnionych przeze mnie nie wcześniej niż 24 miesiące przed upływem 

ostatecznego  terminu składania ofert. 
 

3) Oświadczam, iż prowadzę program, który obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych / 

bezrobotnych * 
 

4) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania 

Zamawiającego w błąd przy udzielaniu zamówienia ze środków publicznych. 

 

 

 

..................................................................... 
                                                               podpis Oferenta 

* pkt. 2) – 4) wypełniają Oferenci, którzy prowadzą działalność opisaną w pkt. 1)  
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Załącznik nr 4 do postępowania RR/20/2020 

 

Klauzula informacyjna 

Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych oraz przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe zebrane w wyniku procesu 

rekrutacji/wyboru wykonawcy mogą być udostępniane przez Caritas Diecezji Kieleckiej w celu 

monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym 

do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej zwane RODO 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Caritas Diecezji Kieleckiej informuje iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Kieleckiej reprezentowana 

przez jej Dyrektora z siedzibą 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Anna Masierak, prawnik4.kielce@caritas.pl,  

tel. 41 344 52 82 w. 225; 

3. celem przetwarzania danych osobowych jest: 

• przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności (podst. art. 6 

ust. 1 lit. c RODO), 

• w przypadku wyboru oferty, realizacja umowy (podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• monitoring, sprawozdawczość i audyt realizowanego projektu, wyłącznie przez podmioty 

uprawnione do prowadzenia powyższych czynności (podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych; 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres  5 lat na zasadach ogólnych, chyba, że 

grantodawca zastrzegł inny okres; 

6. posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z 

zastrzeżeniem punktu 5; 

8. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia umowy. 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

data i podpis osoby prowadzącej procedurę, działającej w imieniu  Wykonawcy 
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