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Załącznik nr 1 
Do procedury udzielenia zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł  

 
 
 

Warszawa, 02.02.2023 r. 
 
         

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.26/2023 
  
 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody w baniakach z jednorazowymi kubkami i dzierżawą dystrybutorów 

wody oraz stojaków na baniaki na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego 

Państwowego Instytutu Badawczego. Dokładny opis i warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach: 

załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy oraz w załączniku nr 2 – opis przedmiotu zamówienia. 

2. Kod CPV - CPV: 65110000-7. 

3. Warunki udziału w postepowaniu: 

Oferta powinna zawierać: 

3.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

3.2 Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami: 

3.2.1 Załącznik nr 1 – wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo – cenowy 

3.2.2 Załącznik nr 2 – parafowany Opis przedmiotu zamówienia 

3.2.3 Załącznik nr 3 – parafowany Protokół zdawczo – odbiorczy 

3.2.4 Załącznik nr 4 – parafowany Dowód odbioru dostawy 

3.2.5 Załącznik nr 5 – parafowany Protokół sanityzacji dystrybutorów 

3.2.6 Załącznik nr 6 – parafowany Protokół reklamacji 

3.2.7 Załącznik nr 7 – parafowany Klauzula informacyjna dla kontrahentów Instytutu 

3.2.8 Załącznik nr 8 – podpisaną Klauzulę informacyjną dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do 

realizacji umowy 

3.3 Na potwierdzenie wymogów zawartych w załączniku  nr 1 – formularz asortymentowo - cenowym i 

załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży w przypadku dystrybutora i stojaka 

karty katalogowe zawierające dokładny opis. W przypadku wody w baniakach Wykonawca złoży kopię 

dokumentów (poświadczonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających wymagania: 

3.3.1 Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny zwierające ocenę i kwalifikację rodzajową 

3.3.2 Decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego uznania wody, jako naturalnej wody mineralnej 

zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 



z 2019 poz. 1252) lub ocenę i kwalifikację rodzajową wody wydany przez Państwowy Zakład 

Higieny. 

3.3.3 Certyfikat Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), producenta lub 

Zaświadczenie o wprowadzeniu i stosowaniu systemu HACCP, wydane przez jednostkę 

wdrażającą oraz potwierdzenie wdrożenia systemu HACCP wydane przez Państwowy 

Inspektorat Sanitarny. 

4. Warunki płatności: 

4.1 Faktura dla Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego wystawiana będzie raz na 

miesiąc, obejmująca wszystkie dostawy zrealizowane w danym miesiącu i wysłana drogą elektroniczną 

na adres kancelaria@ikard.pl. Podstawą wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony dowody 

dostawy za dany miesiąc.  

4.2 Termin płatności faktury – przelewem po realizacji zamówienia na konto Wykonawcy podane na 

fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

5. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału. 

Warunkiem spełnienia udziału w postępowaniu jest złożenie wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 3. Brak 

złożenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty w całości. 

6. Termin realizacji umowy – umowa zawarta od dnia 1 marca 2023r na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania 

maksymalnej wartości z umowy w zależności co nastąpi pierwsze. 

7. Kryterium oceny ofert – 100% cena.  

8. Sposób przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium: nie dotyczy. 

9. Inne istotne warunki zamówienia: Warunki opisane zostały we wzorze umowy (załącznik nr 9 do zapytania 

ofertowego) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2). 

10. Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę należy sporządzić na załączonych drukach w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie.. Oferta winna być 

podpisana przez osobę upoważnioną.  

Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2023r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie 

oznaczonej następująco: Oferta – zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65……./2023, nie otwierać przed 14.02.2023r. 

do godz. 10:00. Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej w pokoju nr 0.221 lub 

listownie na adres: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy 

Dział Administracyjno – Gospodarczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa  

11. Warunki istotnych zmian umowy. 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy. 

12. Możliwość składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

13. Planowane zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających. 

14. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. 

15. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów. 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną:  

wchelmecka@ikard.pl. 

16. Oferent może zadać pytania o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, jeśli są one niezbędne do należytego 

przygotowania i złożenia oferty, ale nie później niż na 5 dni przed upływem terminu składania oferty. Zamawiający 

udzieli odpowiedzi, nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania oferty. Jeżeli Zamawiający nie udzieli 

wyjaśnień we wskazanym terminie, przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu o czas niezbędny do zapoznania się Oferentów z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.  

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

19 Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy bez podania przyczyny. 

20 Miejsce i termin otwarcia ofert 

Sekretariat Działu Administracyjno-Gospodarczego, Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała 

Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie, dnia 14.02.2023 o godzinie 

10:15. 

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, bez udziału Oferentów. 

Wyniki przeprowadzonego konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.ikard.pl 

 
 
 

                                                                                                           …………………..……………………………………………. 

(Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych) 
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