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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

  

„Zakup środków ochrony osobistej oraz wyposażenia do DPS Kombatant w 

Warszawie” 

  

ZAMAWIAJĄCY: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT, UL. STERNICZA 125, 01-350 

WARSZAWA 

  

PROJEKT PN. WSPARCIE DLA MAZOWSZA 

Projekt realizowany jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

KOD CPV: 

Kod CPV 33191000-5 – urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne 

Kod CPV 33191110-9 – autoklaw 

Kod CPV 33171000-9 – przyrządy do anestezji i resuscytacji 

GENARTOR OZONU - 1 SZT. 

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

- STAN FABRYCZNY – NOWY 

- WYDAJNOŚCI MIN. 40 G/GODZINĘ, 

- WBUDOWANY TIMER, LICZNIK GODZIN PRACY, 

- OBSŁUGA PILOTEM 

- PRZEZNACZONY DO PEŁNEJ DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I SAMOCHODÓW, 

- NAPIĘCIE ZASILAJĄCE: 230 V, 

- PRZEZNACZONY DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ DO 800 M3, 

- PRZYSTOSOWANIE DO PRACY CIĄGŁEJ LUB PRACY W CYKLACH 

- SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA WŁ/WYŁ 

- CYKLE PRACY – WYBÓR PLUS WŁASNY PROGRAM 

- AKCESORIA: INSTRUKCJA PL, KABEL ZASILAJĄCY 

- OBUDOWA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ 

LAMPA PRZEPŁYWOWA NBVE – 1 szt. 

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

- STAN FABRYCZNY – NOWY, 

- PRZEPŁYWOWA LAMPA BAKTERIOBÓJCZA, DEZYNFEKCJA POWIETRZA ZA POMOCĄ 

PROMIENI UV-C, 

- WYPOSAŻONA W STATYW PRZEJEZDNY, 

- KUBATURA DEZYNFEKOWANEGO POMIESZCZENIA MINIMUM 90 M3 

- ZASILANIE: 230V, 50/60 HZ, 

- OBUDOWA WYKONANA Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA DEZYNFEKCJĘ ROZTWORAMI 

ALKOHOLOWYMI, 

- LAMPA UMOŻLIWIAJĄCA DEZYNFEKOWANIE POWIETRZA W OBECNOŚCI LUDZI. 
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BEZDOTYKOWY AUTOMATYCZNY DOZOWNIK PŁYNU DO DEZYNFEKCJI RĄK - 6 szt. 

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

- STAN FABRYCZNY – NOWY, 

- BEZDOTYKOWY, AUTOMATYCZNY DOZOWNIK, 

- DOZOWNIK ZE ZBIORNIKIEM WIELOKROTNEGO NAPEŁNIANIA O POJEMNOŚCI MIN. 1 

LITRA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZUPEŁNIANIA (BRAK OGRANICZEŃ W RODZAJU UŻYTEGO 

PŁYNU ORAZ ŻELU), 

- CZUJNIK RUCHU NA PODCZERWIEŃ, 

- OBUDOWA ZAMYKANA NA KLUCZYK, 

- OBUDOWA Z WYTRZYMAŁEGO TWORZYWA, 

- ZASILANIE BATERYJNE LUB Z ZASILACZA (ZASILACZ W ZESTAWIE). 

PULSOKSYMETR NAPALCOWY - 3 szt. 

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

- STAN FABRYCZNY – NOWY, 

- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE, 

- WSKAŹNIK ZUŻYCIA BATERII 

- GRAFICZNY WSKAŹNIK PULSU 

SSAK MEDYCZNY SZT. 1 

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

- STAN FABRYCZNY – NOWY, 

- REGULACJA SIŁY SSANIA, 

- POJEMNIK/ZBIORNIK O POJEMNOŚCI 1L DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU ZAOPATRZONY 

W FILTR ANTYPRZELEWOWY 

- AKCESORIA Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI W AUTOKLAWIE, 

- ZAKRES REGULACJI SIŁY OD -0,005 DO 0,83 BAR 

AUTOKLAW SZT 1 

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

- STAN FABRYCZNY – NOWY, 

- POJEMNOŚĆ 8 L 

- KOMORA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WBUDOWANĄ DRUKARKĄ   

TERMICZNĄ 

- ZAWÓR BEZPOIECZEŃSTWA ORAZ FILTR BAKTERIOBÓJCZY 

- ZAKRES 5 PROGRAMÓW PRACY 

- MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI NARZĘDZI NIEOPAKOWANYCH 

- REGULACJA CZASU STERYLIZACJI 

- OPCJA UTRZYMANIA TEMPERATURY DO NASTĘPNEGO CYKLU 

- EUROPEJSKI CERTYFIKAT CE 

- GWARANCJA 24 MIESIĄCE 

- PASZPORT TECHNICZNY Z PRZEGLĄDEM. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego 

wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych  

w przepisach UE, w tym wytycznych Ministra Zdrowia opublikowanych pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-

podczas-zwalczania-covid-19 
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Koszty transportu w ramach właściwego wykonania zamówienia Wykonawca ponosi we 

własnym zakresie.  

 

Termin złożenia oferty: do dn. 6 listopada 2020 r., do godz. 12.00, poprzez pocztę 

elektroniczną, na adres sekretariat@dpskombatant.waw.pl lub 

i.prokop@dpskombatant.waw.pl  

Miejsce dostawy: Dom Pomocy Społecznej Kombatant, ul. Sternicza 125, 01-350 Warszawa;  

Termin dostawy: do 20.11.2020 r.   

Warunki płatności. 

1. Należność za wykonane zamówienie rozliczona zostanie na podstawie faktury. 

Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w formie przelewu na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy do 14 dni, pod warunkiem dostępności środków na 

rachunku bankowym Zamawiającego otrzymanych w ramach projektu „Wsparcie dla 

Mazowsza”. W przypadku braku środków, płatność realizowana będzie w ciągu 7 dni 

od daty ich wpływu na konto Zamawiającego, bez odsetek ustawowych za opóźnienie. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 

że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Dom 

Pomocy Społecznej Kombatant w Warszawie, adres: ul. Sternicza 125, 01-350 Warszawa; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować  

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: a.krupinska@dpskombatant.waw.pl ; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w 

związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 

oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu 

ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 

administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo  

do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa 

dane osobowe. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 

że:  

administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Kombatant w 

Warszawie, adres: ul. Sternicza 125, 01-350 Warszawa; 

1) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować  

mailto:a.krupinska@dpskombatant.waw.pl
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w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: a.krupinska@dpskombatant.waw.pll ; 

2) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z 

oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o 

współpracy na podstawie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy; 

3) administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w 

związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, 

kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 

administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo  

do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnego źródła, tj. z Internetu; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa 

dane osobowe. 

 

DYREKTOR 

-Agata Krupińska- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@dpspultusk.pl


 
 

Projekt „Wsparcie dla Mazowsza”  

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

I. ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Warszawie, ul. Sternicza 125,  

01-350 Warszawa 

II. WYKONAWCA:  

Nazwa: …………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

REGON: ………………………………………….NIP: …………………………………………... 

Tel. ………………………. E-mail:……………………………………………………………….. 

III. WYCENA ZAMÓWIENIA 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu  

o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019r. poz. 

1843, ze zm.) oraz zgodnie z punktem 6.5.2 Zasada konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, przedstawiamy 

ofertę na wykonanie zamówienia na „Zakup środków ochrony osobistej oraz wyposażenia do DPS 

Kombatant w Warszawie” 

Lp. 
Nazwa 

Zamówienia 

Cena 

jednostkowa 

netto [zł] 

Ilość 

[szt.] 

Wartość 

zamówienia 

netto [zł] 

VAT  

 

[zł] 

Wartość 

zamówienia 

brutto [zł] 
Słownie Brutto 

1.  

Dostawa 

generatora 

ozonu 

 (zgodnie z 

Opisem 

przedmiotu 

zamówienia) 

 

 

 

 

 

………. 

 

 

 

 

 

1 

………. ………. …………. 

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

………………… 

2.  

Dostawa lampy 

przepływowej 

UV-C 

 (zgodnie z 

Opisem 

przedmiotu 

zamówienia) 

 

 

 

 

 

………. 

 

 

 

 

 

1 

………. ………. …………. 

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

………………… 

3. 

Dostawa 

automat. 

bezdotykowego 

dozownika do 

dezynfekcji rąk 

 (zgodnie z 

Opisem 

przedmiotu 

zamówienia) 

 

 

 

 

 

………. 

 

 

 

 

 

6 
………. ………. …………. 

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

………………… 
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4.  

Dostawa 

pulsoksymetru 

napalcowego 

 (zgodnie z 

Opisem 

przedmiotu 

zamówienia) 

 

 

 

 

 

………. 

 

 

 

 

3 

 

………. ………. …………. 

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

………………… 

5. 

Dostawa ssaka 

medycznego 

(zgodnie z 

opisem 

zamówienia) 

 

 

 

……………… 

 

 

 

1 
………….. ………….. ……………. 

…………………

…………………

…………………

…………………

………………… 

6. 

Dostawa 

autoklawu  

(zgodnie z 

opisem 

zamówienia) 

 

 

 

……………… 

 

 

 

1 
…………… …………… ……………. 

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………. 

 

Cena oferty wskazanej powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego 

zamówienia. 

Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ………………………………….. 

Wyrażam/y zgodę na zapłatę za wykonaną usługę w formie przelewu na wskazany przeze mnie 

rachunek bankowy do 14 dni, pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym 

Zamawiającego otrzymanych w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza”. W przypadku braku 

środków, płatność realizowana będzie w ciągu 7 dni od daty ich wpływu na konto Zamawiającego, bez 

odsetek ustawowych za opóźnienie. 

Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/liśmy konieczne 

informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.  

Oświadczam/-y, że dostarczany towar spełnia wymagania w zakresie jakości i standardów 

bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym wytycznych Ministra Zdrowia opublikowanych 

pod adresem:  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-

zwalczania-covid-19 

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

