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Załącznik nr 1 

Do procedury udzielenia zamówień publicznych do kwoty 

130 000 zł  

 

 

 

Warszawa, 06.02.2023 r. 

 

         

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.1/2023 

  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiaru dawek (w formie odczytów z 

dozymetrów) wraz z dzierżawą urządzeń.  

2. Kod CPV - CPV: 38341200-9Warunki udziału w postepowaniu: 

3. Oferta powinna zawierać: 

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

ewidencji działalności gospodarczej. 

3.2 Parafowane załączniki: 

3.2.1 Załącznik nr 1 – parafowany Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

Instytutu 

3.2.2 Załącznik nr 2 – wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo – 

cenowy 

3.3 Opis przedmiotu zamówienia na odczyt dawek promieniowania X oraz gamma 

(wraz z dzierżawą urządzeń) występujących w Narodowym Instytucie 

Kardiologicznym Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut 

Badawczy. 

4. Warunki wymagane, co do dawkomierzy: 

1) Dawkomierze termoluminescencyjne na cale ciało. 



 
2) Dawkomierze dzierżawione w ilości 2 sztuk dla jednej osoby ( jeden 

noszony, drugi odczytywany). 

3) Używane w okresie rozliczeniowym na kwartał przez cały okres trwania 

umowy. 

4) Odczytu dawkomierzy oraz przesyłanie ich do zamawiającego na koszt 

wykonawcy w terminach kwartalnych. 

5) Wyniki z odczytu dawkomierzy dostarczone też na koszt wykonawcy, nie 

później niż z dawkomierzami przygotowanymi na kolejny okres 

pomiarowy. 

6) Dawkomierze na całe ciało w 2 kolorach, zamiennie w kolejnych cyklach 

celu ułatwienia wymiany, o dowolnym kształcie z optymalnym, 

przylegającym do odzieży zapięciem oraz z czytelnymi danymi 

użytkownika ( imię i nazwisko, nr dawkomierza, ID  komórki 

organizacyjnej). 

7) Wykonawca wystawia fakturę każdorazowo po wykonanej usłudze 

odczytu dawkomierzy. 

8) Raporty zwrotne odczytu w formie papierowej wypełnia wykonawca 

usługi, mamy zapotrzebowanie na następującą ilość dawkomierzy: 

8.1. Indywidualne na całe ciało 232 sztuk ( ilość może się zmienić 

kwartalne w granicach  

        20 sztuk. 

8.2.  Środowiskowe -2 sztuki (ilość także może ulec zmianie) 

8.3  Pierścionkowe na rękę 5 sztuki (ilość także może ulec zmianie). 

8.4. Nadgarskowe – 65 sztuk na rękę ( ilość może ulec zmianie kwartalnie 

w granicach  

    10 sztuk)  

5. Warunki płatności: 

5.1 Faktura dla Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego 

wystawiana będzie raz na kwartał, obejmująca wszystkie dostawy zrealizowane w 

danym kwartale i potwierdzona przez Inpektora Ochrony Radiologicznej , 

wysłana drogą elektroniczną na adres kancelaria@ikard.pl. Podstawą 

wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony dowody dostawy za dany 

kwartał.  
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5.2 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. 

6. 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. 

7. Termin realizacji umowy – umowa zawarta na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania 

maksymalnej wartości z umowy w zależności, co nastąpi pierwsze. 

8. Kryterium oceny ofert – 100% cena.  

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

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 przesłać na adres: kancelaria@ikard.pl w terminie do dnia 

20..02..2023r. do godz. 14:00. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

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:  eubermanowicz@ikard.pl Oferent może zadać pytania o wyjaśnienia 

treści zapytania ofertowego, jeśli są one niezbędne do należytego przygotowania i 

złożenia oferty, ale nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania oferty. 
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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 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.  

16. 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 

Pokój nr 0.221 – Kancelaria Ogólna, Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała 

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

20.02.2023 o godzinie 14:10. 

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, bez udziału Oferentów. 

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

 
 
 

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

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
Załącznik nr 2 do umowy 

Formularz asortymentowo- cenowy 

…………………………………………………….. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

Ja, niżej podpisany 

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

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa Wykonawcy/ Wykonawców wraz z adresem; w przypadku 

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich 

wykonawców ze wskazaniem pełnomocnika): 



 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

NIP ……………………………………………………………………….……………….. Regon 

………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu ……………………………………………………………… Email: 

………………………………………………………………………………….. 

Oferuję realizację zamówienia na wykonanie pomiaru dawek (w formie odczytów z dozymetrów) 
wraz z dzierżawą urządzeń, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w zapytaniu 
ofertowym nr nr IK.AG.A.65.1/2023, na następujących warunkach: 

 

L.p.  Typ dozymetru Liczba sztuk Kwota za odczyt jednego dozymetru 

Netto  Brutto 

1 Ciało C 232   

2 Nadgarstek N 65   

3 Pierścionek P 5   

4 Środowisko Ś 2   

5 Oko O 14   

            Razem                                                      318 
            

  

 
Oświadczam, że cena podana powyżej, zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie 
ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Oświadczam, iż cena nie będzie   
podlegać podwyższeniu ani waloryzacji. 
 
 
 

…………………………………………………………………. 
Data i podpis Wykonawcy 

Lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego 
Załącznik nr 1 do umowy 



 
Klauzula Informacyjna dla kontrahentów Instytutu 

 

1. Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana 

kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Alpejskiej 42 (kod pocztowy: 04-628). 

2. Inspektor ochrony danych  

Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez 

Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

adres e-mail iod@ikard.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych 

czynności (w zależności od charakteru i etapu współpracy): 

− podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z 

Administratorem zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. b RODO1; 

− realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z prawa zamówień 

publicznych2 zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

− realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z konieczności udzielania 

informacji publicznej3 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

− prowadzenia ksiąg rachunkowych4 oraz rozliczeń podatkowych5 zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. c RODO;  

− obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną 

przez niego działalnością, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. 

4. Okres przechowywania danych 

Okres przechowywania Państwa danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz 

ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, czyli przez 

5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres 

przedawnienia roszczeń związanych z umową. 

5. Odbiorcy danych osobowych 

 
1 Rozporządzenie 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, zwane dalej „RODO”), (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1, z późn.  zm.). 
2 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019); 
3 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429 t. j.); 
4 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351 t. j.); 
5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020 poz. 1325 t. j.) oraz ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 106 t. j.); 
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Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz 

Administratora usługi prawne, IT, marketingowe oraz analityczne. 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych, chyba, że taki obowiązek wynika z przepisów prawa. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia z Państwem 

umowy. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą 

poddawane profilowaniu. 
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