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ZAPYTANIE OF,ERTOWE

o udzielen ie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo

zalnówiehpublicznych zgodnie Ż art.2 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone w oparciu o zapisy regulaminu udzielania zamówieh,
których wartość szacuŃow a nie przelłacza I30 000,00 zł.

Zamawiający
Powiat Przemyski
Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach zaprasza do zŁożęnia oferty cenowej na

wykonanie zadaniapn;

,,Dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach"

1. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa leków dla mies.zJańców Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach,
wg. zestawienia Zał,ączńik Nr 2. Są to leki i preparaty zamawianę
naj częściej. Ilo śó i asortymen t poszczególnych leków i pr ep ar atów będzie
wynikała zfaktycznych potrzeb ZamawiĄącego ( wynikających ze stanu
zdrowia mieszkańców DP S).

2. Do oferty (załącznik Nr 1) należy załączyć;
1) wypełniony i podpisany przęz dostawcę ( osobę /osoby umocowane

prawnie) formularz ofertowy ZńącznikNr 2 do zapytaniaofertowego,
2) kopię zezwoleniana prowadzenie apteki,

3. Termin realizacjizamówienia:
; Od1,.01.2022r. do31.12.2022r.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
NĄniZszacena brutto

5. Sposób przygotowaniai złożenia oferty:
Ofertę należy; złożyó w formie pisemnej na Formularzu oferty w siedzibie
zamawiającego(sekretariat DPS w Huwnikach) do dnia 18.12.2021r. do
godziny l 1 

a5 w kopercie zaadresowan ej na zamawiającego i opatrzonej
napisem:

,rZapytanie ofertowe na dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy
Spońznej w Huwnikach nie otwierać przed l8.12.202t r.godz.|200 "
6. Termin otwarcia ofert 18.12.202l r. godz.l2UU
7. Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami:

_ Pan Artur Solarz -sprawy merytoryczne
Pani Maria Tokarska - Żywczak- sprawy proceduralne.

8. Informacje dodatkowe:



I. zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do wyjaśnienia

treści złożonej oferty.
2.ZamawiĄącyzastrzegasobieprawodounieważnienianiniejszego

postępowan ia bez podania uzasadnienia,

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust.l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RadY (UE) 201616'79 zdnia

27 kwietnia 20|6 r. w sprawie ""hr;;;- 
orńb rrry"rnych^ w ziiązku z?rzętwarzaniem danYch

osobowych i w sprawie swobodnego p."ópł."^ takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwg

(ogólne rozporządzenie o ochronie d"rir;ńió". Urz, UE L119 z04,05,2076, str, 1), dalej "RoDo",
informuję, że:

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Dom pomocy śp"ł"""r": * Hu*nitu"t, 31_74jNowosiółki Dydyńskie, Huwnik_i 
.1.27

b. inspektorem ochrony danych o.ouo*y"rr. DPS w Huwnikaclrjęst Pani Arleta Kliś tel,: (16) 679 39 98

c, Pani/Pana danę osobow ę przętwarzane będą na podstawie.art, 6 ust, 1 lit, c i f RoDo, przy czym za

prawnie uzasadniony intęres z^u-ińń|"gó rvrt-u:".]|9 |1ieczność 
przeprowadzęnia PostęPowania

' o udzielęnie zamówienia i wykonania u rr(ow zawartej w wyniku udzielenia zamówienia będącego

przedmiotem postępowania, w celu: zwiąaalym z postępowanięm o udzięlenie ,^^:y:::11

publicznego, wyłonienia wy,konawcy oraz udzielęnia. zamówięnia publicznego poprzęz zawarc|ę

umowy w sprawie wykonania,ż,amówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniemi 
,^,^,^,^_.*

d. wykonania umowy zaułartej na skutek przepńwadzenia postępowania objętego nlnl€Jsz)łm

zamówieniem i dochodzenia wszelkich ,o"r"r€ńwynikających z przedmiotowej umowy;

ę. przechowywania dokumentacji postępo.unia o ,ra"i"t"nió niniejszego zamówięnia na wypadek kontroli

prowadzonej przez vpraw'ion" orguny l |oarnioty, jak równiei wielu posługiwania się nią w celach

postępowań iądowych lub/i adminńńJyjnych 
"ń/i ku.,,y"h i innych związalych z niniejszym

postępowanlem i umową obejmującą jego wykonanie;

f. w celu archiwizacji dokumentacji p"ińp".*i" o udzięlenie niniejszego zamówienia publicznego

.idokumentacjizwtązanejzwykonaniem,,.o'yzawartejnaskutekudzielęnianiniejszegozamówięnia
public zrręgo,* *rtópnr"l"j zńrakowania (trwałego usunięcia i zntszczenia);

c. panilpanadanę osobow " prz"lwarrńięą nu iodstawie art, 6 ust. 1 lit. b RoDo, gdY Przetwarzanie

, jest niezbędne do wykonaniu .r1no*v,-iljr"i 1".i ParVPani §troną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana

żądanie pr ze d zaw ar ciem umo wy ;

h. odbiorcami pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęPniona zostanię

dokumentacja postępowania ." opu."iu o art"8 oraz u,.t, qo uit, 3 ustawy z dnia I1 września 2019 r, _

prawo zamówień publicznych (Dz. Ó, z 2021 r, poz, 1|29 z późn,zm,), zwala dalej "ustawapzp";
pana/pani dane osobowe będą ponadto udostępniane innym podmiotom, jezeli przepisy szczególne tak

,. 'J#Kbowę nie będą przekazywanę do państwa trzeciego, ali organizacji międzYnarodowej

w rozumieniu RODO,
j. pani/pana dane osobowe będą przechowywanę zgodnie z.przepisami prawa w okresię prowadzenia

postępowania o udzielenie )"-o.i*i" puuti""nóo i po jógo zakohc'eniv, zgodnie z art, 9,7 ust, I

ustawy pzp (okresy te dotycząrd.ni"zwvr.*uńo*,ryóriy złożyli oferty, a którę i nie zostały one

vzlralrę za najkorzystniejsze), następnie _ w czasie obowiązywania umowy, a następnie przez olłres 10

latpoŹząwszyodlstycznia'rokukalendarzowegonastępującegopozakończeniuokresu
^ obowiązywania umowy, aprzęzokres dłuższy jedynie ,u p."ypułtu, * tto,y^ Zama:wiający będzie

ręa|izował cele wynikaj ą"" , pru*ń" .rrurudnionych interósow administratora danych, które są

;j związaneprzedmiotowo z umową rJoÓ"*ią"r.ami wynikającymi z przePisów Prawa Powszęchnie

" obowiązującego.
k.obowiązekpodaniaprzezPant{PanadanychosobowychbezpośrednioPant/Panad",y:i?Tl.]::

wymogiem "u"ńr"Y. 
określonym w prząisach ustawy pzp, związanym zudziałęm w postępowanlu



o
i,

m.

o udzięlenie zamówięnia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zavtomatyzowany, w tym profilowanę, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

na podstawie art. l5 RODO prawo,dostępu do danych osobowych PanilPana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądartia od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wnięsienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pali/Pan, że
przetwarzanie danych osodowych Pani/Pana dotyczącychnarvszaprzepisy RODO;

w odniesieniu do danych osobowych podawanych w cęlu związanym z postępowaniem o udzielęnie
niniejszego zamówięniapublicznego nie przysługuje Pani/Panu:

w związktlz art, I7 ust. 3 lit. b, d lub ę RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszeniadanych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, co do których
podstawą prawną przelwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca zobowiąruje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie oroby fi"y."n.
kierowane do realizacji zamówięnia oraz osoby prowadzące działalrcść gospodarczą, które zostaną

wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowę zawartę są w składanej ofercie lub wniosku,
lub jakimkolwiek oświadczeniv, załączniku i dokumencie składanym w postępowaniu o udzielęnie
zamówięnia publicznego, lub na etapie przed podpisaniem umowy, albo na etapie wykonywania

fakcie przeka zania datychosobow}ch Zamawiającemu;
przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego;

Na mocy art. !4RODO, Wykonawca zobowiąrujesię wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek
informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej,
o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia

danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.
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Załącznik Nr 1

( rniejscowość, data)

(nazwa Wykonawcy )

( adres Wykonawcy )

oFERTA

Odpowiadaj ąc na zapytanie ofertowe SG.26. I .5.2021 z dnia 08.12.202I r.

na wykonanie zadania ,,Dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Huwnikach" , składam ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonania zamówienianazasadach określonych w zap>Ąaniu

ofertowp za: cenębrutto:....... ......zł
słownie złotyń
cena netto: . . ... zł

2. Termin realizacji zamówienia: od 1 .01,2022 r. do 31 .12.2022r.
3. Warunki płatności: Ż§odnie ztreściąumowy
4. Oświadczam, ze akceptuję pĄekt umowy (zał,. 3) i zobowiązuję się do jej

podpisania w miejscu i terminie określonyn przez zamawiającego.

5. Ofertę niniejszą składam na ...., kolejno ponumerowanych stronach.

6. Zńącznikami do niniejszej oferty stanowiącynri integralną częścią
oferty są:

1) Formularz ofertowy (zŃ.2)
2) Kopih zezwolęnia na prowadzenie apteki

( podpis osoby upoważnionej )



Załqcznik nr 3

UMOWA (wzór)

zawartawdniu . wHuwnikachpomiędzy:

Powiatem Przemyskim, Plac Dominikań ski 3, 37 -7 00 Przemyśl,

NIP : 795-20-68-3 39, reprezentowanym przęz:

Jadwigę Lis - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, Huwniki 127,

37-743 Nowosiółki Dydyńskią zwanp dalej Zamawiającym

a

NIP . ....., REGON
reprezentowanyrn przez:. zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:

i

§1

W oparciu o wynik przeprowadzonego postępowania w trybie zapytanta ofeftowego

SG.26.1 .5.2021 z dnta08.I2.2021r., Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej

dostawy leków (poprzez realizację recept) i p ar afarmaceutyków oraz środków
opatrunkowych do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach.

§2

Przędmiot zamówienia winien posiadać dopuszczenie do obrotu przez Ministra
zdrowia i ewentualnie atest.

§3

1. Realizacja poszczególnych dostaw odbywać się będzie na podstawie indywidualnych
recept i zapotrzebowań mieszkańców ( w zależności od prowadzonej terapii) składanych

przez upowaznionego pracownika Zamaw iającego.

2. Wykonawca zobowtązuje się do ręalizacjt zapotrzebowania w ciągu 24 godzin od

momentu przekazania zarrtówienia do dostawcy drogą tęlefoniczną lub mailową,, nie

rzadziejjednak niż 2 razy w tygodniu (dotyczy to równiez dni wolnych od pacy, niedzieli
i świąt).

i,; 3. Wszelkie koszty dostawy leków ponosi Wykonawca.

o

§4
Do kontaktów pomiędzy stronami umowy Zamawiający deleguje:



a Wykonawca:

1. Wykonawca dostarcza tnwar w zamkniętych opakowaniach, które spełniają wymogi
pr zewidziane przepi sami prawa

2. Wykonawca zobowiązĄe się, do dostarczania leków posegregowanych zgodnie
z nazw iskarrli mi eszkańcó w, dl a któ rych są pr zeznaczofle.

3. Odbiór ilościowy i jakościowy towaru odbywać się będzie w siedzibie Zarrtawiającego.
4. Osobą upowaznioną do kontroli ilościowej i jakościowej dostarczonego towaru jest

Parr/Pani lub osoba ptzez nią wskazana.

§6
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wycofania przez właściwy organ

danego asortymentu leku lub jego zamiennika zryŃl farmaceutycznego.
2. Wykonawca winien ten fakt udokumentować w sposób wiarygodny w terminie nie później

'niż data dostawy wynikająca z zamówtenia poprzez przesłanie do Zamawiającego
oświadczenia producenta lub importera leku o jego wycofaniu z produkcji lub
zapr zestaniu dystrybucj i.

ii,]:": § 7

I. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za każdą dostarczoną partię leków wg cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy - Zał. Nr 2, stanowiący
integralną częśó umowy. ]

2. Wykonawcazakażdą dostarczoną partię leków wystawi:
'a) fakturę na:

'' Odbiorcj: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach,37-743 Nowosiółki Dydynskie,
Huwniki 127

z tytułu leków refundowanych
b) fakturę na mieszkańca DPS w Huwnikach, ztylułu leków nierefundowanych

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapŁaty faktury wystawionej na Powiat Przemyski zaleki
refundowane otaz dokonania przelewów zprowadzonego konta depozytowego za faktury
na leki nierefundowane wystawione na mieszkańców DPS w Huwnikach.

4. Zapłata będzie następowała na podstawie faktur o których mowa w ust. 2 wystawionych

,przęz Wykonawcę na jego rachunek bankowy o nr
................. w ciągu 30 dni od dŃy otrzymania

ilr zez Z amaw i aj ące go faktury.

5. W fakturze za dostarczonę leki refundowane winien być dodatkowo uwzględniony podziń
ceny na część, którą płaci mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej i natą część, którą płaci
Zamawiający.

§8

§5



1. Strony dopuszczają możliwośó zmiany cen dla leków z cenami urzędowymi ;

w przypadku wprowadzenia i opublikowaniaprzez Ministra Zdrowia nowych cen
urzędowych leków.

2. Wykonawca każdorazowo przedl<ładaŁ będzie wykaz leków w8 nowych cen
urzędowych.

§9
Powtarzające się 3 krotnie niewywiązywanie się Wykonawcy z postanowień
niniejszej umowy, a w szczególności nieterminowa i nięzgodna z terminem
waznoŚci dostawa leków lub dostawa niezgodna ze złożonym zamówieniem pod
względem asortyrnentu lub ilości dostawy upowaznia Zalnawiającego do
rozwiązaria umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§10
Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy za niedostarczenie
w terminie określonym w § 3 ust. 2 zarnówionej dostawy w wysokości 3%
wartości tego zamówięniazakażdy dzieńzwłoki, nie więcej niż za 30 dni.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§12
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy
powszechne właściwe miej s cowo d|a Zamawi aj ącego.

§13
Umowę niniejszą zawiera się na czas określony tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia
31.12.2022 r.

§14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej

dla każdej ze stron.

Załączniki
1. Oferta 1 szt

Wykonawca:7amawiaiący


