
ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na 
dostarczeniu zestawu radiowizjografii cyfrowej (RVG) wraz z wymaganą 
dokumentacją techniczną do uruchomienia pracowni RTG w ramach projektu pt. 
„Organizacja powrotów przymusowych cudzoziemców” projekt nr „11/1-
2015/BK-FAMI finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji. 
 

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO 

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego 
Adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W postępowaniu mogą brać udział jedynie podmioty, które: 

 zapewniają autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na 
terytorium RP; 

 udzielają minimum 24 miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenia; 

 dysponują odpowiednimi zasobami organizacyjnymi i technicznymi 
gwarantującymi dostarczenie i uruchomienie urządzenia w ciągu 30 dni 
kalendarzowych od złożenia zamówienia. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 dostarczenie kompletnego zestawu RVG składającego się z aparatu RTG z 
systemem radiografii cyfrowej, w tym czujnika, oprogramowania 
komputerowego, pozycjonerów, fartucha ochronnego dla pacjenta, 
parawanu ochronnego ruchomego o równoważniku ołowiu 1,0 mm Pb i 
wymiarach co najmniej 90cm x 190cm; 

 montaż urządzenia i przeszkolenie personelu; 

 opracowanie projektu ochrony radiologicznej z obliczeniem osłon stałych 
(ścian) oraz zaopiniowanie projektu przez Państwowego Inspektora 
Sanitarnego MSWiA; 

 wykonanie testów specjalistycznych aparatu RTG przez laboratorium 
akredytowane; 

 opracowanie wniosku wraz z załącznikami do Państwowego Inspektora 
Sanitarnego MSWiA o uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni 
rentgenowskiej oraz uruchomienie i stosowanie aparatu RTG; 

 opracowanie dokumentacji jakości składającej się z Księgi Jakości, procedur 
ogólnych i wewnętrznych, instrukcji, formularzy oraz innych dokumentów 
wymaganych przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo 
atomowe; 

 uruchomienie pracowni. 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. cena (Pc) - 100 % (100 pkt.) 
 
Przez kryterium „cena” (Pc) Zamawiający rozumie kwotę brutto za całościową realizację 



przedmiotu zamówienia. 
Kryterium „cena” (Pc) będzie obliczane według wzoru: 
          Cn 
(Pc)  = --------- x 100 x 100 % 

           Co 
gdzie: 
(Pc)  - punkty przyznane w kryterium „Cena” 

Cn – najniższa cena (spośród nie odrzuconych ofert) 
              Co – cena oferty badanej 
 
 

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1 ); 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 
3. Oferta musi być czytelna; 
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 października 2018 r. do godz. 12:00: 

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II (koperta 
zawierająca ofertę zaadresowaną do Służby Zdrowia NwOSG z dopiskiem 
oferta na dostawę zestawu RVG) 
- przesłać faksem na numer 22 500 37 27 
- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: 
romain.louklinski@strazgraniczna.pl 

5. Zamawiający odrzuci ofertę: 
1) złożoną po terminie; 
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu; 
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego; 
4) zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi; 
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia; 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU 
OFERTY 

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

Dodatkowych informacji udziela st. sierż. SG Bartosz Łotys 
tel. 022 500 33 72; 721 960 561 
e-mail: bartosz.lotys@strazgraniczna.pl 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 
50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze 
zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek). 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a 



także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy: 
1) nie zostanie złożona żadna oferta; 
2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku 
jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie 
opublikowano ogłoszenia o zamówieniu; 
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia 
uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy. 

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadwiślańskiego Oddziału 
Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego do zawarcia umowy. 
4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT po zrealizowaniu zamówienia będącego 
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. 
6. Zamawiający dokona płatności w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu 
otrzymania faktury.   
 

X. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane 
przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego, ul 
Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa w celu monitoringu, 
sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
2018.1000). 

Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu: 
1. Formularz ofertowy. 

 
 

 
.............................................                                                 
.................................................. 
                (data)                                                              (podpis osoby prowadzącej 
procedurę, 

 działającej w imieniu zamawiającego) 
 


