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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 
(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) 

znak sprawy: AEN/1W61/N/17/2/2017/EL/9089 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

ul. Żwirki i Wigury 61 

02-091 Warszawa 

REGON: 000288917 

NIP: 525-00-05-828 

Osoba do kontaktu z Wykonawcami 

1W61- prof. Krzysztof Czajkowski 

Tel. 22 /596 64 21  

e-mail: krzysztof.czajkowski@wum.edu.pl 

AEN – Anna Magiera 
Tel. 22  /57 20 300 

e-mail: anna.magiera@wum.edu.pl 

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Współpraca przy realizacji projektu badawczego pt. „Wpływ stosowania mioinozytolu na 

zachowanie parametrów gospodarki węglowodanowej i lipidowej u kobiet z cukrzycą ciążową oraz 

ryzyko występowania makrosomii u noworodków”, polegająca na wykonaniu u 80 matek z cukrzycą 

ciążową  oraz 80 noworodków (dzieci kobiet włączonych do badania), następujących oznaczeń: 

 160 szt. hemoglobiny glikowanej (HbA1c) u 80 matek, po dwa badania na jedną matkę 
włączoną do badania; 

 160 szt. stężenia insuliny na czczo u 80 matek z cukrzycą ciążową, po dwa badania na jedną 
matkę włączoną do badania; 

 80 szt. stężenia insuliny na czczo u 80 noworodków (dzieci kobiet włączonych do badania) po 
jednym badaniu na noworodka włączonego do badania. 

Badania winny być wykonane w laboratorium wpisanym do rejestru medycznych laboratoriów 
diagnostycznych, prowadzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. 

W celu prawidłowej realizacji umowy Zleceniobiorca dokona pobrania krwi do badania w ilości 
400 szt., zapewni transport próbek  krwi do laboratorium w warunkach zapewniających wykluczenie 
błędów przedlaboratoryjnych oraz zapewni kontrolę włączonych pacjentów w Poradni Patologii 
Ciąży, zgodnie ze standardem opieki położniczej, przez cały okres realizacji zamówienia, w ramach 
rutynowych porad finansowanych przez NFZ. 

 

III. TERMIN REALIZACJI: 

Od  1 października 2017r do 30 listopada 2018r 

  



2 
 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA 
TYCH WARUNKÓW: 

1. Wykonawca posiada Poradnię Patologii Ciąży, wpisaną do Rejestru Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą (należy podać nr księgi rejestrowej), 

2. Wykonawca posiada umowę z NFZ w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (należy 
podać nr umowy), 

3. Wykonawca posiada laboratorium wpisane do rejestru medycznych laboratoriów 
diagnostycznych, prowadzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (należy podać nr w 
ewidencji), 

4. Miejsce świadczenia usługi znajdujące się w pobliżu Szpitala Klinicznego im. ks. Anny 
Mazowieckiej przy ul. Karowej 2 w Warszawie w celu eliminacji ryzyka uszkodzenia próbek podczas 
transportu. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych. 

Kryteria oceny ofert: 

L.p. Kryterium Waga procentowa Waga punktowa 

1 cena (KC) 70 70 

2 odległość (KD) 30 30 

Sposób kalkulacji poszczególnych kryteriów: 

KC = (Cmin/CC)∙70%∙100 

gdzie: 
KC –  liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena” 
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto)  
CC – cena oferty ocenianej  
100 – współczynnik stały 

KD  = (Odmin/Oo)∙30%∙100 
gdzie: 
KD –  liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Odległość” 
Odmin – najkrótsza, wśród złożonych ofert, odległość w linii prostej od siedziby Szpitala Klinicznego 
im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2 w Warszawie, ustalona w oparciu o kalkulację ze strony 
http://wyznacz.pl/ 
Oo – odległość w linii prostej z siedziby Zamawiającego do Ośrodka Badawczego oferty badanej, 
ustalona w oparciu o kalkulator najkrótszej trasy, jw. 
100 – współczynnik stały 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą liczbę punktów (K), 
przyznanych wg wzoru: K = KC + KD 
gdzie: 
K – liczba punktów oferty ocenianej 
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”  
KD – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Odległość” 
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VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 

 

VII. MIEJSCE DOSTAWY usługi, która jest przedmiotem zapytania ofertowego 

II Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

3. Oferta powinna być napisana w sposób czytelny, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert, 
a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych 
dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów ogólnodostępnych. 

5. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: AEN/1W61/N/17/2/2017/EL/9089 

6. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), 
Wykonawca jest zobowiązany jednoznacznie oznaczyć, a także wskazać podstawę faktyczną i prawną 
ich zastrzeżenia. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na 
ujawnienie całości dokumentów. Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić: nazwa 
(firmy) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, cena a także 
termin dostawy. 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ WCELU POTWIERDZENIA  
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zgodnie z treścią załącznika nr 1. Formularz Ofertowy:  

 

X.   TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć nie później niż do 15 września 2017 r. , do godziny 15.00. 

2. Oferty można składać: 

a. W wersji papierowej na adres: Dział Nauki, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa. Prosimy o oznaczenie oferty na kopercie: 
AEN/1W61/N/17/2/2017/EL/9089.  

b. Pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf na wskazany adres: 
aen@wum.edu.pl. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: AEN/1W61/N/17/2/2017/EL/9089 

Liczy się data wpływu oferty  

mailto:aen@wum.edu.pl
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3. W przypadku wyboru przez Wykonawcę formy dostarczenia opisanej w pkt X.2b Zamawiający 
może zażądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż do dnia zawarcia umowy. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. Oferty w wersji papierowej złożone po 
terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.  

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 

a. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE” lub  pocztą e-mail, analogicznie w tytule wiadomości wpisując „WYCOFANIE” 

b. zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 
zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty lub 
wiadomości e-mail oznakowane dopiskiem „ZAMIANA”. 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego 
stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia, zobowiązany jest podać cenę za komplet badań u jednej 
matki oraz noworodka netto, kwotę podatku VAT oraz cenę z VAT a także łączną cenę za całość 
oferty. 

2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty 
związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zaproszenia, bez których realizacja 
zamówienia nie byłaby możliwa.  

3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

5. Łączną cenę za całość oferty należy podać brutto z uwzględnieniem podatku od towarów 
i usług (VAT). Do porównania ofert będzie brana łączna cena za całość oferty brutto (tj. z podatkiem 
VAT). 

6. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności oferty i nie będą 
podlegały zmianom. 

7. Zamawiający w celu ustalenia  czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XII. WYBÓR WYKONAWCY i SPOSÓB OGŁOSZENIA 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniającą warunki udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym 
kryteria oceny.  

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez 
informację umieszczoną na stronie internetowej w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. na 
stronie http://dzialnauki.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe. 

  

http://dzialnauki.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe
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3. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;  
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą wymaganych oświadczeń i dokumentów  
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;  
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;  
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki 
ochrony prawnej. 

 

XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Sposób rozliczania umowy 
1. Okresem rozliczeniowym umowy jest kwartał kalendarzowy. 
2. Jednostką rozliczeniowa umowy jest komplet badań wykonanych u jednej matki oraz 

u noworodka włączonych do badania, to jest: 2 oznaczenia hemoglobiny gklikowanej oraz 
2 oznaczenia insuliny na czczo  u matki oraz 1 oznaczenie insuliny na czczo u noworodka. 

 
Sposób zapłaty 
1. Wynagrodzenie, będzie wypłacane przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Faktura wystawiana będzie 
nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. 

2. Podstawę wystawienia faktury stanowi wykaz zawierający lista kompletów badań podpisana 
przez Kierownika projektu i Wykonawcę. 

3. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Kancelarię Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wyszczególniony na fakturze. 

 
Kary umowne 
Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w następujących przypadkach 
i o następującej treści: 
1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy - w wysokości 

0,5% wartości brutto przedmiotu umowy; 
2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy; 
3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

 

b. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania 
udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478). 

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

4. Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
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6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych 
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

8. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie, na własny koszt, wszystkie materiały 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta winna uwzględniać wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia. 


