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      ROZEZNANIE RYNKU 

 

Podmiot Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo w Tychach realizujące projekt: „Centrum Opieki Dziennej 

dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci, zwiększenie dostępności poprzez poszerzenie działalności o 10 miejsc oraz 

rozszerzenie grupy docelowej” nr WND-RPSL.09.02.06-24-05F9/18-002 zaprasza do złożenia oferty w trybie 

rozeznania rynku na: 

 

 

  

 

Zakup środków jednorazowego użytku dla uczestników projektu – dzieci niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Zapytanie ofertowe 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci 

Ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy 

NIP 6381760276 Regon 241164284 

KRS 0000324984 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

Zamówienie realizowane jest w ramach  bieżącego funkcjonowania Centrum Opieki Dziennej dla 

Nieuleczalnie Chorych Dzieci w ramach projektu pt. Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych 

dzieci, zwiększenie dostępności poprzez poszerzenie działalności o 10 miejsc oraz rozszerzenie grupy 

docelowej, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) zgodnym z postanowieniami konkursu nr 

WND-RPSL.09.02.06-24-05F9/18-002. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadzie 

rozeznania rynku. 

  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo zaprasza do złożenia oferty na zakup środków 

jednorazowego użytku przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych  z Centrum Opieki Dziennej przy 

siedzibie Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Uczestnicy projektu – nieuleczalnie chore, 

niepełnosprawne dzieci będą potrzebować jednorazowego sprzętu niezbędnego do ich pielęgnacji (np. 

cewniki do ssaków, maski inhalacyjne, pieluchy, gaziki, strzykawki – do podaży przez PEGa, środki 

higieniczne, opatrunkowe, odżywki, kremy do pielęgnacji). Każdego miesiąca od sierpnia 2019 roku do 

czerwca 2021 roku będą kupowane komplety środków jednorazowego użytku na potrzeby uczestników 

projektu. W załączniku nr 1 – formularz ofertowym znajduję się wykaz asortymentu na który Zamawiający 

zgłasza zapotrzebowanie w miesiącu – Listopad 2020 roku. Należy podać cenę brutto za określony w tabeli 

towar (sztuka/opakowanie/Litr). W przypadku gdy Wykonawca nie ma możliwości realizacji danej pozycji 

pozostawia puste, niewypełnione pole (Zamawiający akceptuje składanie ofert częściowych). Wykonawca 

usługi zobowiązany będzie do dostarczenia asortymentu nie później niż 10 dni od dnia złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inaczej. Koszt i ryzyko transportu spoczywa po stronie 

Wykonawcy usługi.  Zamawiający akceptuje składanie ofert częściowych ze względu na różnorodność 

zamawianego towaru, którego nie każdy Wykonawca jest w stanie w całości zagwarantować. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do przyjęcia tylko części oferty, tj. prawo do wyboru z każdej przedstawionej oferty 

pozycji najkorzystniejszej cenowo w stosunku do innych ofert oraz pominięcia pozycji mniej korzystnych 

cenowo w stosunku do innych ofert.  Zamawiający będzie akceptować faktury z terminem płatności 10 dni 

od daty poprawnie wystawionego dokumentu. Wykonawca ponadto zobowiązuje się dostarczać akcesoria 

medyczne pełnowartościowe, fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w szczelnym opakowaniu z datą 

ważności pozwalającą swobodnie magazynować i wykorzystywać każdy z zamówionych produktów na 

potrzeby naszych Pacjentów. W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Zamawiający wskazał produkt  



 
 

 
 

określonego wyrobu. Jest to spowodowane faktem, że osoby wykonujące świadczenia zdrowotne dla 

Fundacji Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo mają wypróbowany konkretny asortyment w praktyce, który jest 

prosty w obsłudze i daje pozytywny rezultat. Spełnia swoje działanie. Jeżeli Wykonawca usługi nie jest mimo 

wszystko w stanie zapewnić nam wybranego konkretnego asortymentu, wtedy Zamawiający akceptuje 

również oferty równoważne, a mianowicie zaakceptuje towary o podobnej charakterystyce. Poniżej znajduje 

się wykaz cech równowartości dla produktów określonego wyrobu z załącznika nr 1. Zamawiający zastrzega 

możliwość zmiany zamawianych ilości produktów w przypadku jeśli szacowany koszt całkowity wszystkich 

pozycji przekroczy kwotę przeznaczoną do realizacji zamówienia. 

 

Lista produktów jaką chce zakupić Zamawiający: 

1) Żołądkowa sonda Vygon lub produkt równoważny - Sonda do żywienia z miękką nasadką i korkiem 

Materiał wykonania:  PVC (do krótkoterminowego – tygodniowego -  zastosowania) Dystalna końcówka 

zamknięta, dwa otwory boczne. Przezroczysta, z paskami kontrastującymi w rtg. 

Rozmiary jakie chce zakupić zamawiający: 

a) Rozmiar 6, długość (minimalnie 45 cm, maksymalnie 100 cm) – 20 sztuk 

b) Rozmiar 8, długość (minimalnie 45 cm, maksymalnie 100 cm)– 20 sztuk 

 

2) Zgłębnik żołądkowy PUR Flocare lub produkt równoważny - Wykonany z miękkiego, przezroczystego 

poliuretanu. Zgłębnik zapewni pacjentowi komfort podczas żywienia poprzez dopasowywanie się do 

kształtu przewodu pokarmowego. Nie twardnieje przy dłuższym stosowaniu (stosowanie do 41 dni). 

Centymetrowa podziałka umożliwi kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika. Dołączona 

prowadnica ułatwi zakładanie. Trzy linie kontrastujące w promieniach RTG umożliwią kontrolę położenia 

zgłębnika. Koniec dalszy zgłębnika wyposażony w boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania. Koniec 

bliższy zgłębnika posiada łącznik typu ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit lub 

strzykawką ENFit. Ilość jaką chce zamówić Zamawiający: 

a) Rozmiar 6/ długość: 60 cm – 10 sztuk 

b) Rozmiar 8/ długość: 110 cm  – 10 sztuk 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Oferty należy składać w terminie do 18.11.2020r. do godziny  12.00 (Decyduje data wpłynięcia oferty do  

siedziby Zamawiającego lub na pocztę elektroniczną) 

2. Termin wykonania zamówienia - 10 dni od daty wyłonienia zwycięzcy konkursu, chyba że Strony ustalą 

inaczej. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest: 

p. Paweł Sojka: pawel.sojka@shd.org.pl 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Składanie ofert może nastąpić w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail 



 
 

 
 

Na adres: pawel.sojka@shd.org.pl  w formie czytelnych skanów dokumentów z podpisem osoby 

upoważnionej do składania ofert i oświadczeń o braku powiązań osobowych i kapitałowych  

z Zamawiającym (załącznik nr 2) w imieniu Wykonawcy, ze wskazaniem  

w tytule wiadomości elektronicznej przedmiot rozeznania rynku. 

2. Osobiście lub przesyłką pocztową/Kurierską na adres siedziby Zamawiającego: 

Fundacja Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo w Tychach, ul. Jaroszowicka 113; 43-100 Tychy.  

W formie papierowej podpisanej przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy. Oferta powinna 

zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej tytułem przedmiotu rozeznania rynku.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

VI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY ORAZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

2. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

3. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie www.shd.org.pl  

4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, zgodną ze specyfikacją zawartą w projekcie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

VIII.  ZASTOSOWANA PROCEDURA: 

 1. Zapytanie ofertowe – zgodnie z zasadą rozeznania rynku. 

2. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego jeśli 

najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany koszt jaki założył Zamawiający. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może unieważnić 

postępowanie bez podania przyczyny. 

Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wykaz asortymentu, Załącznik nr 2 Oświadczenie. 

IX. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający stosować 
będzie następujące kryteria oceny ofert: 
Cena – 100% (Suma brutto za każdy środek jednorazowego użytku. Zamawiający wybierze oferty 

http://www.shd.org.pl/


 
 

 
 

Wykonawców, którzy przedstawią najatrakcyjniejszą ofertę za dany produkt).  Oceny dokonywać będą 
członkowie komisji, stosując do oceny podany poniżej wzór: C=Cn/Co x 100 
 
Gdzie: 
C – liczba punktów badanej oferty 
CN – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert 
CO – cena brutto oferty badanej 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 100 punktów 
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt. W przypadku ofert z tą samą 
najniższą ceną, Zamawiający przeprowadzi dodatkową procedurę. 
3. Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


