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ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie działając na podstawie art.4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz1986) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

„Wykonanie testów specj alistycznych aparatury rentgenowskiej zgodnie z Ustawą z dnia 29
listopada 2000r. — Prawo atomowe ( Dz.U. z 2014r. poz.1512 oraz 2015r. poz. 1 505 i 1893
późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawiewarunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2013r.poz.1015 i 1023 oraz 2015 r. poz. 2040 ze zmianami).
1. Wykaz aparatury objętej zapytaniem ofertowym:

a) tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION 816 SX-lOlA/GM,
nr GME1023606;

b) aparatu rtg CONTROL X, nr CPD04210G08;
c) aparatu rtg z ramieniem C ZIEHM 8000, nr 8270;
d) aparatu rtg przewoźnego BASIC E-lOOR, 17210-01 ;
e) aparatu rtg Polyrad Premium, nr 12361002.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Warunki wykonaniaw. usługi zostały szczegółowo określone w załączniku nr 2 — wzór
umowy
4. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie realizacji do 3 dni od zawarcia umowy.5. Warunki płatności: Płatność przelewem W terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.6. Kryteria oceny: cena 100%
7. Miejsce i termin złożenia oferty: SP ZOZ w Lubartowie ul. Cicha 14 — sekretariat , fax 81
855-28-76 lub e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl
8. Termin składania ofert: do 2 dni roboczych od dnia zamieszenia zapytania ofertowego nastronie internetowej, godz. 12:00.
9. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Mazurek tel. 81 855-24-73.
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić W formie pisemnej, przesłać faxem
lub na adres e-mailowy wskazany powyżej.
11. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wyniku zapytania ofertowego.
12. Wykonawca składając ofertę do powyższego zapytania akceptuje zawarte w nim warunki.
13. Do oferty należy dołączyć:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowo-cenowy- załącznikNr 1;
b) Kopia aktualnego odpisu z właściwego Rejestru albo z CEIDG;
0) Dokument poświadczający, że Wykonawca posiada uprawnienia w zakresie wykonywaniatestów specjalistycznych wydany prze właściwy podmiot.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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 119 z
4.05.2016, str. ]) zwanego dalej RODO, informuję, iż:
administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: W Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej W Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów Inspektorem
Ochrony Danych osobowych jest Pan Jarosław Turbakiewicz, dane kontaktowe: tel. 81
8552041 wew. 314, adres poczty elektronicznej: j.turbakieWicz@spzoz-lubartow.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO W celu
niezbędnym dla udostępniania dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówień publicznych, w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania W oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, 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 określonym W przepisach ustawy Pzp. Związanym z udziałem W
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp: W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane W sposób zautomatyzowany.
Stosownie 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;
0 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, iż 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 ;

o prawo do przenoszenia danych osobowych, o których 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.
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