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Warszawa, dnia 31.12.2020 r.
Znak sprawy: A/DZI/SAM.233.7/2020

OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE
Działając w imieniu Instytutu Matki i Dziecka zapraszam do składania ofert na roczną obsługę serwisową
gwarancyjną urządzenia Chemagic 360-D o nr seryjnym 20240272 dla Zakładu Genetyki Medycznej.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy)
(tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Instytut Matki i Dziecka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
tel.: (22) 32 77 240, www.imid.med.pl
Osoba upoważniona: Michał Morawski – e-mail: michal.morawski@imid.med.pl
Godziny urzędowania: dni robocze w godz. 8:00 – 15:30
2. RODZAJ ZAMÓWIENIA
Usługa
3. PRZEDMIOT ORAZ WIELKOŚĆ, ZAKRES ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest roczna obsługa serwisowa gwarancyjna urządzenia Chemagic 360-D
o nr seryjnym 20240272 dla Zakładu Genetyki Medycznej. Zakres rocznej obsługi serwisowej (zapewnienia
utrzymania pełnej zdolności urządzenia do pracy):
 konserwacja i kalibracja głowicy dyspensera (wymiana końcówek dozujących) oraz wymianę głowicy
dozującej na nową w przypadku uszkodzenia
 konserwacja i wymianę napędu głowicy dyspensera na nową w przypadku uszkodzenia
 kalibracja i wymianę pomp dozujących na nowe w przypadku uszkodzenia
 konserwacja i wymiana przewodów doprowadzających bufory
 wymiana filtrów na przewodach dozujących bufory
 kalibracja i czyszczenie głowicy elektromagnetycznej
 regulacja czujników flagowych
 kalibracja i pozycjonowanie urządzenia w układzie x, y, z
 ogólna konserwacja urządzenia (czyszczenie, lubrykacja osi, itp.)
 aktualizacja, konserwacja oprogramowania i jednostki sterującej
 wydawania orzeczeń i opinii technicznych na temat urządzenia i opisywania stanu technicznego
urządzenia w paszportach technicznych,
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wykonanie 1 okresowego przeglądu urządzania z uwzględnieniem kontroli bezpieczeństwa urządzeń
elektrycznych, w terminie uzgodnionym przez obie strony lub na koniec okresu umowy serwisowej,
 8 udokumentowanych wizyt serwisowych na przestrzeni 12 kolejnych miesięcy
 Koszty dojazdu serwisu w cenie oferty.
W załączeniu wzór umowy (załącznik nr 2)
4. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Termin wykonania usługi obejmuje okres 12 miesięcy od terminu zawarcia umowy.
5.

KRYTERIA OCENY OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
A. cena oferty – 100 %
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, Instytut Matki i Dziecka zastrzega
sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta, jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

6.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez
osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy, wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy.
5) Oferta powinna zawierać:
i. wypełniony formularz specyfikacji cenowej sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Zał. nr 1 do zapytania ofertowego;
ii. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub
przedstawiciel Wykonawcy;
6) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych zapisanych stronach należy umieścić
w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na adres
Zamawiającego oraz opatrzonej napisem zawartym w pkt. 8 ogłoszenia.
7) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego
i oznakować w następujący sposób:
Zapytanie ofertowe znak: A/DZI/SAM.233.7/2020
Oferta na dostawę: „OBSŁUGA SERWISOWA GWARANCYJNA URZĄDZENIA CHEMAGIC
360-D O NR SERYJNYM 20240272”
Liczba stron: ....... (określić, ile zapisanych stron znajduje się w kopercie)
Nie otwierać przed: ……………………… (podać datę i godzinę otwarcia ofert)
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7.

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 L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osób fizycznych Wykonawcy jest Instytut Matki i Dziecka, reprezentowany
przez Dyrektora Instytutu, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, adres strony internetowej:
www.imid.med.pl;
2) w Instytucie Matki i Dziecka wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który realizuje nadzór nad
przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, kontakt w siedzibie Administratora
Danych, adres poczty elektronicznej iod@imid.med.pl, telefon 22 32 77 394;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np.
nazwa, numer/ prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:
A/DZI/SAM.233.7/2020 na: „OBSŁUGA SERWISOWA GWARANCYJNA URZĄDZENIA
CHEMAGIC 360-D O NR SERYJNYM 20240272”
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
6) 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;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];
c) 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[2];
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
[1]
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
8.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę w formie pisemnej w odpowiednio oznaczonych i zaklejonych kopertach należy składać w Dziale
Zarządzania Infrastrukturą Instytutu Matki i Dziecka budynek A, III piętro pokój 337 w terminie do dnia
11.01.2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres:
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17 a
01-211 Warszawa
Zapytanie ofertowe A/DZI/SAM.233.7/2020 na: „OBSŁUGA SERWISOWA GWARANCYJNA
URZĄDZENIA CHEMAGIC 360-D O NR SERYJNYM 20240272”

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2020 r. o godz. 10:30, w pok. 337 bud. „A” III piętro.

W imieniu Zamawiającego
Milena Kraszewska - Sulich
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

Załączniki:
1. Załącznik nr 1. Formularz oferty cenowej
2. Załącznik nr 2. Wzór umowy
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