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

 
 
 

Warszawa, 17.10.2022r 
 
         

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.38/2022 
  
 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa obuwia medycznego na potrzeby Narodowego Instytutu 

Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy. Dokładny opis przedmiotu 

zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia 

2. Kod CPV - CPV:18832000-0 

3. Warunki udziału w postepowaniu: 

Oferta powinna zawierać: 

3.1 Cenę jednostkową oraz cenę całkowitą zamówienia netto i brutto wpisaną do załącznika nr 1 – Oferta 

cenowa i opis przedmiotu zamówienia. 

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

gospodarczej. 

3.3 Parafowaną kopię umowy (Załącznik nr 6) wraz z załącznikami do umowy: 

3.3.1 Załącznik nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia 

3.3.2 Załącznik nr 2 – Wzory klauzuli informacyjnej dla Kontrahentów 

3.3.3 Załącznik nr 3 – Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do 

realizacji umowy 

4. Warunki płatności: 

4.1 Faktura dla Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego wystawiana będzie, po 

każdorazowej dostawie towaru zrealizowanej na podstawie jednostkowego zamówienia i wysłana drogą 

elektroniczną na adres kancelaria@ikard.pl 

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

na fakturze w terminie 60 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 wymaganych dokumentów 

wymienionych w pkt. 4. W przypadku braku pozostałych dokumentów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
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uzupełnienia (nie dotyczy załącznika nr 1). Brak złożonego załącznika nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu 

zamówienia wśród wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty w całości. 

6. Termin realizacji umowy – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

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 6) oraz w opisie 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) 

10. Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę należy sporządzić na załączonych drukach – oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 

1). Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 

atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta 

– zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.38/2022, nie otwierać przed 31.10.2022r. do godz. 10:00”. Ofertę złożyć 

można osobiście u Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała 

Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w pokoju nr 0.221. 

11. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę złożyć należy do dnia 31.10.2022r. do godz. 10:00 w zaklejonej 

kopercie na adres: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut 

Badawczy Dział Administracyjno – Gospodarczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa oraz powinna być 

oznaczona następująco- Oferta – zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.38/2022, nie otwierać przed 

31.10.2022r. do godz. 10:00. 

12. Warunki istotnych zmian umowy. 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy 

13. Możliwość składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

14. Planowane zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających 

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

16. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów. 

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

Weronika Chełmecka, wchelmecka@ikard.pl. 

17. 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 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.  

18. 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  
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Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie, dnia 

31.10.2022 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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