3760/ZP/2020

Warszawa, dnia 9 grudnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie
wykonania następującego zamówienia:
I.

Przedmiot zamówienia, w tym inne istotne warunki zamówienia: „Świadczenie usługi masowego
wysyłania krótkich wiadomości tekstowych dla systemu SWD PRM”.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS (krótkich
wiadomości tekstowych) na potrzeby SWD PRM.
Zamawiający wymaga, aby usługa była świadczona przez okres 12 miesięcy od dnia jej aktywacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

II. Termin aktywacji usługi: do 29 grudnia 2020 r.
III. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów):
Kryteria oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów:
Lp.
1. Cena brutto oferty

Kryterium

Ranga
100

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
W kryterium nr 1 – Cena brutto oferty, maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą
ceną brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z arytmetycznych przeliczeń,
zgodnie z poniższym wzorem:

C 

C min
R
Cob

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto oferty
Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
R – ranga
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
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Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna zawierać wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków
realizacji przedmiotu zamówienia.
Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w
kryteriów wynosi 100 pkt.
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta
najkorzystniejsza.
IV. Wszelkie pytania do zapytania ofertowego należy kierować do: Paweł Bąkała, mail:
p.bakala@lpr.com.pl.
V. Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 12:00
w formie w elektronicznej na adres: p.granat@lpr.com.pl.
VI. Do oferty należy załączyć pod rygorem odrzucenia oferty:
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod
warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie formularzowi oferty określonemu przez Zamawiającego.
Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić
w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam sposób, w jaki dokonano upublicznienia
zapytania.
W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe
zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania
ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do Wykonawców, nie więcej niż trzech,
którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty. Ponowne zapytanie ofertowe lub zaproszenie do
negocjacji może być skierowane także jedynie do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich w/w kryteriów oceny
ofert.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający nie będzie brał pod uwagę:
a. oferty, gdzie zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów
dotyczących przedmiotu zamówienia, z tym że Zamawiający może uwzględnić ofertę, w której
zaoferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się parametrami wyższymi niż określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym;
b. oferty, która nie spełnia wszystkich wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna lub zawiera
nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w niniejszym zapytaniu, Zamawiający może,
w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie
wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia
umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak
i po jej wyborze do czasu podpisania umowy. Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki
zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

W załączeniu do niniejszego zapytania:
1.

Wzór oferty – załącznik nr 1;

2.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2;

3.

Wzór umowy – załącznik nr 3.

Zatwierdzam
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski
Dyrektor
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/
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Załącznik nr 1
Wzór
OFERTA
Miejscowość, dnia ..............................

..............................................................
Nazwa wykonawcy
…...........................................................
Adres/siedziba wykonawcy
..............................................................
Telefon, fax, e-mail wykonawcy

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa

Nawiązując do Zapytania Ofertowego my niżej podpisani składamy ofertę na „Świadczenie usługi
masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych dla systemu SWD PRM”.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę całkowitą brutto
…......................, PLN (słownie: ….................................................................................), w tym podatek
…............... %, zgodnie z poniższym formularzem cenowym:

Lp.
1.
2.

3.

Przedmiot zamówienia

Cena
jednostkowa
brutto

Ilość
(szt.)

Opłata jednorazowa za
aktywację usługi
Kwota
miesięcznego
abonamentu za 75 000
SMSów
w
miesiącu
rozliczeniowym
Dodatkowe opłaty (proszę
o
wykaz
wraz
ze
wskazaniem ich kwoty
oraz informacji czy są to
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Wartość
brutto

Stawka
podatku
VAT

opłaty jednorazowe czy za
miesiąc rozliczeniowy)
SUMA
Kwota za 1 SMS po przekroczeniu limitu SMSów (75 000) wynosi brutto …......................, PLN
(słownie: ….................................................................................), w tym podatek …............... %.
Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana powyżej zawiera wszystkie koszty wykonania
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający.
Zobowiązujemy się dokonać aktywacji usługi w terminie do dnia 29 grudnia 2020 r.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych
określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
Oświadczamy, że akceptujemy warunek, iż w przypadku zamknięcia postępowania nie przysługują nam
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Oświadczamy, że spełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2
Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/
Załączniki:
1) …………………………..
2) …………………………..
3) …………………………..
………………….., dn. ……………………..

…….………………………………………
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC
(General Data Protection Regulation) (OJ EU L 119 of 04.05.2016, p. 1).

2

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Where the Contractor does not provide personal data other than ones concerning them directly or there is an exemption from
the application of the information obligation pursuant to Article 13 par. 4 or Article 14 par. 5 of GDPR, the Contractor shall not
submit the declaration (the content of the declaration shall be removed e.g. by deletion).
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