
Nazwa i adres zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

w Białymstoku 

15-874 Białystok, ul. Poleska 89 

NIP PL542-25-03-045, KRS 0000179636,  

BDO: 000159464 

 

           Białystok                            29.12.2022 r. 

………………..………., dn. ……………………….. 

        (miejscowość)                data – dzień/m-c/rok 

 

Znak sprawy EOP.334.28.22 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

NA DOSTAWĘ 

 SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej 

oferty poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi 

wymaganiami: 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.a) Szczegółowy opis -  specyfikacja cech towaru 

(należy podać co najmniej: parametry zamawianego towaru, surowce, materiały,  

sposób wykonania, określić standard towaru) 

1.Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa nowej odzieży roboczej do siedziby 

Zamawiającego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku. 

ODZIEŻ ROBOCZA – NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE I STANDARDOWA 

ROZMIARÓWKA
1
 

Spodnie robocze typu ogrodniczki (poz. 1 i 3): 

 Bazowy kolor – czarno-szare z pomarańczowymi wstawkami, 

 Materiał: 65% poliester, 35% bawełna, 

 Gramatura tkaniny min. 280 gr/m
2
, 

 Dwie boczne kieszenie z naszytymi dodatkowymi kieszeniami zewnętrznymi kieszeniami 

wykonanymi z poliestru zapinanymi na rzep, 

 Kieszenie na udzie, zapinane na patkę z rzepem, 

 Dwie kieszenie z tyłu zapinane na rzep wzmacniane, 

 Na karczku duża kieszeń zapinana na rzep, dodatkowo naszyte dwie mniejsze kieszenie także 

zapinane na rzep (np. na telefon komórkowy), 

 Na patce logo Zamawiającego wg obowiązującego CI (system identyfikacji wizualnej), 

 Przedziałki na narzędzia,  

 Rozporek zapinany na metalowy suwak, 

 Szelki z możliwością regulacji i wstawkami gumowymi, ze sprzączkami z tworzywa 

sztucznego umożliwiającymi szybkie odpinanie, 

 Miejsca na nakolanniki wykonane z materiału wzmocnionego, 

 Możliwość regulacji szerokości w pasie dzięki zapięciu bocznym na guziki oraz wszytą gumkę 

w pasie gwarantującą wygodę przy schylaniu i pracy na kolanach, 

 Na kolanach wzmocnienia z materiału, 

 Potrójne szwy, 

 Rozmiar według indywidualnego zamówienia, 

 W dolnej części nogawek wszyta taśma odblaskowa o szerokości około 5cm (dotyczy tylko 

poz. 3– Odzież robocza). 

Bluza robocza (poz. 2 i 4): 

 Bazowy kolor – czarno-szare z pomarańczowymi wstawkami, 

 Materiał: 65% poliester 35% bawełna, 

 Gramatura tkaniny min. 260 gr/m
2
, 

 Wstawki zapobiegające przetarciom z poliestru na łokciach, ramionach i na kieszeniach w talii, 

                                                           
1
 Odzież szyta na indywidualne zamówienie: spodnie ogrodniczki, bluza robocza, kurtka zimowa z polarem, 

bluza polarowa, ubranie dla spawacza. Odzież w standardowej rozmiarówce: koszulka polo z krótkim bielizna 

termoaktywna, fartuch ochronny.  



 Bluza z kołnierzem, 

 Zapinana na zamek z cięgnem, kryty listwą zapinaną na rzepy, 

 Na plecach podszewka z poliestrowej siateczki, 

 Po prawej kieszeń na długopis i druga na telefon komórkowy zapinana na rzep, 

 Lewa kieszeń o regulowanej wielkości z patką zapinaną na rzep, 

 Kieszenie w talii z naszytymi dodatkowymi przedziałkami na małe narzędzia zapinanymi na 

rzepy, 

 W górnej części bluzy po lewej stronie umieszczone logo Zamawiającego wg obowiązującego 

CI (system identyfikacji wizualnej), 

 Mankiety z zapięciami na rzepy pozwalającymi na regulację, na plecach bluzy nadruk 

informacyjny w kolorze białym „SP ZOZ WSPR w Białymstoku” lub „POGODNA STACJA”. 

Wysokość liter – duże: 10 cm, małe: 6 cm, 

 Rozmiar według indywidualnego zamówienia, 

 W dolnej części rękawów taśma odblaskowa o szerokości ok. 5 cm (dotyczy tylko poz. 4 w 

Części 1 – Odzież robocza). 

Koszulka męska polo z krótkim rękawem (poz. 5): 

 Materiał: min. 65% bawełna, poliester, 

 Gramatura tkaniny min. 210 g/m2, 

 Płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi paskami, 

 Podwójne szwy, 

 Kolor: czerwony, 

 Nadruk lub naszywka logo na piersi lub na rękawie, 

 Rozmiary: S-XXXL, 

Kurtka zimowa z polarem (poz. 6): 

 Zewnętrzna warstwa - 100% ortalion impregnowany, 

 Gramatura tkaniny: min. 200 g/m
2
, 

 W środku polar min. 270g + ocieplina 60g, 

 Rękawy zakończone gumką, 

 Kołnierz - stójka + schowany kaptur w środku, 

 Zapinana na zamek, 

 Kolor czarny, 

 Na piersi, nadruk lub naszywka logo Zamawiającego wg obowiązującego CI (system 

identyfikacji wizualnej), 

 Rozmiary według indywidualnego zamówienia. 

Bluza polarowa (poz. 7): 

 Polar 100% poliester, 

 Dodatkowy materiał: warstwa wewnętrzna, 

 Gramatura tkaniny: 390 g/m2, skład 100% poliester, 

 Rękawy zakończone gumką, regulowany na rzep,  

 Zapinana na całej długości bluzy na zamek, 

 Kolor czarny, 

 Na piersi, nadruk lub naszywka logo Zamawiającego wg obowiązującego CI (system 

identyfikacji wizualnej), 

 Ramiona chronione nieprzemakalną tkaniną o dużej odporności na przetarcia, 

 Dwie kieszenie na zamek błyskawiczny,  

 Rozmiary według indywidualnego zamówienia. 

Koszulka męska polo z długim rękawem (poz. 8): 

 Materiał: min. 65% bawełna, poliester, 

 Gramatura tkaniny: min. 200 g/m
2
, 

 Płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi paskami, 



 Rozcięcia na bokach, 

 Podwójne szwy, 

 Kolor: czerwony, 

 Na piersi lub na rękawie nadruk lub naszywka logo Zamawiającego wg obowiązującego CI 

(system identyfikacji wizualnej) , 

 Rozmiary: S-XXXL. 

Bielizna termoaktywna (podkoszulek i kalesony, poz. 9): 

 Materiał: 100% poliester (mikropolar), 

 Kolor: czarny, 

 Rozmiary: S-XXXL. 

Fartuch damski (poz. 10): 

 Materiał: poliester 100 %, 

 Kolor: niebieski lub zielony, 

 Rozmiary: S-XXL. 

Ubranie dla spawacza (bluza i spodnie ogrodniczki, poz. 11): 

 Materiał: bawełna 100%, Waga 320-360 gr/m2,  z wykończeniem trudnopalnym 

przeznaczonym na odzież ochronną dla osób wykonujących zawód spawacza, 

 Szwy wykonane niepalnymi nićmi z włókien meta-aramidowych, 

 Ubranie dla spawacza zapewni ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, 

przenikaniem ciepła (promieniowaniem), kroplami stopionego metalu, oddziaływaniem ciepła 

konwekcyjnego (poziom: B1), promieniowaniem cieplnym (poziom: C1). Charakteryzuje się 

także odpornością na ciepło kontaktowe (poziom: F1). Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

ISO 11611:2009 lub równoważnej odzież została zakwalifikowana do Klasy 1. Odzież Klasy 1 

zapewnia ochronę przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami 

powodującymi niższe poziomy oddziaływania rozprysków i promieniowania cieplnego. 

Ponadto odzież minimalizuje możliwość porażenia prądem elektrycznym przy przypadkowym, 

krótkotrwałym kontakcie z przewodami pod napięciem do 100 V prądu stałego w normalnych 

warunkach spawania. Badanie rozprzestrzeniania płomienia realizowane było zgodnie z 

wymaganiami EN ISO 15025 lub równoważnej zarówno poprzez zapalenie wewnętrzne 

(procedura A - kod literowy A1), jak i zapalenie krawędziowe (procedura B - kod literowy 

A2),  

 Spełnia wymagania zawarte w dyrektywie 89/686/EEC w sprawie wymagań zasadniczych dla 

środków ochrony indywidualnej oraz normach: PN-EN 340:2006, PN-EN ISO 11611:2009 i 

PN-EN ISO 11612:2008 lub równoważnych, 

 Rozmiary według indywidualnego zamówienia. 

2.Wskazane przez zamawiającego nazwy zostały podane w celu prawidłowego określenia i służą do 

ustalenia oczekiwanych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych. Przez równoważne rozumie się środki o parametrach technicznych i jednostkowych nie 

gorszych niż opisane w tabeli. 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

35113400-3 – Odzież ochronna i zabezpieczająca 

1.b) Warunki realizacji dostawy 

(należy podać w zależności od rodzaju zamówienia: warunki płatności, sposób rozliczenia, miejsce 

dostawy, sposób realizacji dostawy-jednorazowo, sukcesywnie lub ciągle) 

1. Dostawy sukcesywne, w terminie do: 

10 dni roboczych od złożenia zamówienia do siedziby Zamawiającego (ul. Poleska 89, 15-874 

Białystok)  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.05, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

2. Umowa zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści 

umowy, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT.  

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do przedstawienia próbek 



oferowanego asortymentu. Próbki oferowanego asortymentu muszą być identyczne jak oferowane 

wyroby. W celu weryfikacji zaoferowanego asortymentu do wymogów i oceny jakościowej 

Zamawiający wymaga próbek do każdej pozycji po 1 szt./ parze.  

5. Komisja Przetargowa sprawdzi, czy zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagania określone 

w Zapytaniu Ofertowym, porównując próbki  z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

Niezgodność próbek z ww. treścią spowoduje odrzucenie oferty. 

6. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, których oferta nie została wybrana zwróci próbki.  

7. Okres gwarancji wynosi min. 24 miesiące od daty dostarczenia towaru. 

1.c) Ilość towaru (szt., op. itp) 

Lp. Nazwa artykułu/ Odzież robocza J.m. Ilość 

1. Spodnie robocze typu ogrodniczki Szt. 8 

2. Bluza robocza Szt. 8 

3. 
Spodnie robocze typu ogrodniczki z taśmą odblaskową na 

nogawkach 
Szt. 40 

4. Bluza robocza z taśmą odblaskową na rękawach Szt. 40 

5. Koszulka męska polo z krótkim rękawem Szt. 80 

6. Kurtka zimowa z polarem  Szt. 15 

7. Bluza polarowa Szt. 2 

8. Koszulka męska polo długi rękaw Szt. 80 

9. Bielizna termoaktywna kpl. 10 

10. Fartuch damski Szt. 10 

11. Ubranie dla spawacza (bluza i spodnie ogrodniczki) Kpl 2 
 

1.d) Termin realizacji zamówienia 

Dostawa do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia do siedziby Zamawiającego  

1.e) Do formularza dołączono wzór umowy 

TAK NIE 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

(w szczególności: cena, koszt, jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie osób kierowanych do realizacji zamówienia, termin dostawy, serwis posprzedażowy) 

KRYTERIUM WAGA 

Cena 100% 

3. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego  

(nazwisko i imię - nr telefonu – godz. kontaktu) 

W kwestiach formalnych: Katarzyna Zalewska   tel. 85 66 37 345     8
00  

-14
00

 

W kwestiach merytorycznych: Tomasz Porczyński      tel. 85 66 37 341     8
00  

-14
00 

Adres e-mail, fax do kontaktu z Zamawiającym 

przetargi@wspr.bialystok.pl 

85 66 37 302 

4. 

 

 

Termin, do którego należy złożyć oferty (data i godzina) 

  09.01.2023 r., godz. 10.00 

UWAGA; 

Prosimy o uzupełnienie i złożenie we wskazanym wyżej terminie załączonego FORMULARZA OFERTOWEGO 

Formularz ofertowy można składać: 

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 214 piętro 2 

2. przesłać pocztą na adres: SP ZOZ WSPR w Białymstoku,  15-874 Białystok, ul. Poleska 89 (pok. Nr 214) 

3. faksem na nr 85 66 37 302 

4. pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl 

 

 

 

…………………………………. 

Podpis kierownika komórki 

wnioskującej 

 

 

 

…………………… 

Akceptacja komórki ds. zamówień 

publicznych 

 

 

 

…………………………………… 

Podpis DYREKTORA 

 

 

  

mailto:przetargi@wspr.bialystok.pl


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

e-mail do kontaktu: 

………………………………… 

 

  

                  

………………..………., dn.……………………….. 

        (miejscowość)                 data – dzień/m-c/rok 

 

 

Znak sprawy EOP.334.28.22 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Oferujemy następujące warunki dostawy: 

 

Odzież robocza 

LP Nazwa artykułu J.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT % 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto       

(kol. 4 x 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Spodnie robocze typu ogrodniczki 

Szt. 8 

    

2. 
Bluza robocza 

Szt. 8 

    

3. Spodnie robocze typu ogrodniczki z taśmą 

odblaskową na nogawkach 

Szt. 40 

    

4. 
Bluza robocza z taśmą odblaskową na rękawach 

Szt. 40 

    

5. 
Koszulka męska polo z krótkim rękawem 

Szt. 80 

    

6. 
Kurtka zimowa z polarem  

Szt. 15     

7. 
Bluza polarowa 

Szt. 2     

8. 
Koszulka męska polo długi rękaw 

Szt. 80     

9. 
Bielizna termoaktywna 

kpl. 10     

10. 
Fartuch damski 

Szt. 10     

11. Ubranie dla spawacza (bluza i spodnie 

ogrodniczki) 

Kpl 2     

 

RAZEM  

    
 

Cena ofertowa (za całość dostawy)/brutto, w tym należny podatek VAT 

  

………………………… zł 

Słownie: 

…………………………………………………..…. 

zł brutto 

 

Oferowana gwarancja wynosi:……………………………………………………… 

(Gwarancja minimum 24 m-ce) 

 
 

 

  

 

 

Ponadto oświadczamy, że: 



1. Posiadamy wymagane uprawnienia do wykonania niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). 

2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 

zamówienia. 

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego
2
  (Dz. U. poz. 835) 

 

wykluczenia: …………………………………………………………………..…………….   

     ……………………………………………………………………………………………….. 
      (zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

4. Akceptujemy termin i warunki realizacji usług/roboty budowlanej. 

5. Akceptujemy warunki płatności zawarte w Zapytaniu ofertowym. 

6. Nie wnosimy zastrzeżeń do wzoru umowy dołączonego do zapytania ofertowego (w przypadku 

gdy został załączony). 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 

ofert. 

8. Posiadam uprawnienia wiedze i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT (*niepotrzebne 

skreślić). 

10. Jesteśmy świadomi, ze postępowanie może być unieważnione w każdym momencie bez podania 

przyczyny. 

11. Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  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, RODO) informuję, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 

15-874 Białystok; 

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01; 

3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z wszczęciem postępowania w 

procedurze zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto wyłączonych z 

obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 ze zm.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w celu rozpatrzenia 

złożonej przez Państwa oferty i ewentualnego zawarcia umowy.  

4. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom. 

Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, 

zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym oraz umowy powierzenia przetwarzania.  

5. Jednocześnie odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 26 września 2001 r.; 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

                                                           
2   Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

mailto:iod@wspr.bialystok.pl


przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie archiwizacji dokumentów. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych 

nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia o wartości mniejszej niż 

130.000,00 zł netto. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego 

zawarcia umowy. 

8. Posiadają Państwo:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;  

9. Nie przysługuje Państwu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na 

nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych 

osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

 

 

 

....................................................... 

                 /podpis Wykonawcy/ 

 

 

Oświadczenie Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

przedłożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

      …………………………………………………….. 

        (data i podpis) 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – projekt umowy 

 

UMOWA NR EOP.334.28.22 - projekt 

 

zawarta w dniu ……….. r. w Białymstoku 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego 

w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok,  

NIP PL 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO 000159464 

reprezentowaną przez: 

Dyrektora – Bogdana Kalickiego,  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązuje się do 

sukcesywnego dostarczania odzieży roboczej Zamawiającemu na potrzeby pracowników SP ZOZ WSPR w 

Białymstoku, (zwanych dalej towarem) wskazanych w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (który staje 

się odpowiednio załącznikiem nr 1 do umowy). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o 

zapłatę za już dostarczony towar, przy czym zamówienia nie przekroczą maksymalnej wartości zamówień. 

3. Łączna maksymalna wartość zamówień wyniesie nie więcej niż: 

……………………… zł brutto tj. (słownie ………………………).* 

4. Towar musi spełniać wszystkie wymagania opisane w zapytaniu ofertowym, które to staje się Załącznikiem 

nr 2 do umowy.  

5. Asortyment przedstawiony Zamawiającemu jako próbki nie stanowią części zamówienia.  

6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przekazanych próbek towaru będącego przedmiotem 

dostawy. 

7. Każda sztuka przedmiotu dostawy musi być oznaczona metką zawierającą informację o wyrobie, tj. nazwa 

tkaniny, skład, sposób konserwacji, technologii prania i suszenia. 

8. Zamawiający zastrzega, że może żądać przy dostawie dostarczenia kserokopii dokumentów 

potwierdzających jakość tkanin użytych do produkcji odzieży. Dokumenty, o których mowa powyżej 

Wykonawca dostarczy w przeciągu 5 dni roboczych od otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

9. W przypadku wątpliwości co do składu tkaniny Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do 

rzeczoznawcy celem potwierdzenia jakości tkanin użytych do produkcji przedmiotu dostawy. W takim 

przypadku koszt opinii rzeczoznawcy pokryje Wykonawca. 

10. Brak dokumentów wymienionych w ust. 8 lub negatywna opinia rzeczoznawcy będzie uprawniała 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

11. Wykonawca przez cały okres trwania umowy gwarantuje dostępność wszystkich rozmiarów odzieży 

(uwzględniając rozmiary nietypowe). 

12. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony towar będzie nowy i wolny od wad. 

13. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu na terenie rzeczpospolitej Polskiej 

i spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.  

 

 

 



§ 2 

1. Dostawa obędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu znajdującego się w siedzibie 

Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia do siedziby Zamawiającego (ul. 

Poleska 89, 15-874 Białystok)  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.05, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

2. Do dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający rodzaj, ilość i cenę towaru będącego 

przedmiotem dostawy – fakturę VAT.  

3. Zamówienia będą dokonywane w formie telefonicznej, elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail), 

faksem lub w formie pisemnej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego tj.:  

a. ……. 

b. ……. 

4. Zamówienia dokonywane będą na następujący adres mail Wykonawcy ………………………. nr tel/fax: 

………………………………………..  

5. Za dzień złożenia zamówienia strony uznają dzień dokonania zamówienia przez Zamawiającego. 

6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z umową Zamawiający może odmówić jego przyjęcia i 

wstrzymać się z płatnością, aż do momentu dostarczenia towaru zgodnego z postanowieniami umowy. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji dostawy będzie kalkulowane w oparciu o ceny zawarte  

w formularzu cenowym – załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz zamówione ilości towaru. 

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo 

wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT.    

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści niniejszej 

umowy, tj. ……………………………………………….….…………, w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku 

VAT.  

3. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla niego 

organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, w 

szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”. 

4. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany 

poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. Zmiana 

umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy. 

5. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu 

uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin  płatności określony w 

§3 ust. 2 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze 

podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za opóźnienie, czy też kierowania innych 

roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego. 

6. W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i  przesyłania 

Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF „Odbiorca towaru/usługi” 

danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukturyzowanej faktury VAT lub przesłania faktur na 

adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w formie papierowej. 

7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy cena ofertowa brutto nie 

ulegnie wzrostowi. 

8. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania 

faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu 

VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego. 

 

§ 4 

1.Zamawiający naliczy kary umowne:  

a) w wysokości 10 % wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, 



b) w wysokości 10 % wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

c) w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto w przypadku każdorazowej zwłoki w dostawie towaru za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,  

d)  w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto w przypadku zwłoki w dostawie towarów reklamowanych lub w 

przypadku dostawy towaru niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych i innych należności względem Zamawiającego 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Jeżeli wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

4. Kary, o których mowa w § 4 nie wykluczają się wzajemnie. 

 

§ 5 

1. Rozmiary dostarczanego asortymentu określone będą przez Zamawiającego w zleceniu dostawy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru i zapewnia, że 

dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 

do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres:…… miesięcy  licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.  

3. Jeżeli warunkiem otrzymania gwarancji jest przestrzeganie określonej technologii prania, wykonywania 

określonych zabiegów konserwacyjnych, itp., należy stosowną informację dołączyć w formie pisemnej wraz 

z dostawą. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od 

chwili zgłoszenia reklamacji przez pracownika Zamawiającego. 

5. Niezawiadomienie Zamawiającego o wynikach zgłoszonej reklamacji w myśl § 6 ust. 4 jest jednoznaczne z 

rozpatrzeniem reklamacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

6. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadzie, którą ujawni w dostarczonym towarze, w terminie 

5 dni od daty ujawnienia się wady. Za wadę strony uznają również niedopuszczenie do stosowania 

dostarczonego towaru w zakładach opieki zdrowotnej przez Zakładowe Służby BHP. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru, co do którego Zamawiający zgłosił wady, na wolny od 

wad w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia o wadzie. 

8. W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy towarów wolnych od wad / reklamowanych postanowienie § 4 

ust.1 lit. d stosuje się odpowiednio. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny 

od wad w przypadku:  

a) dostarczenia towaru złej jakości,  

b) dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem,  

c) dostarczenia towaru z opóźnieniem. 

 

§ 7 

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ………………. r. 

 

§ 8 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonanej części umowy/zamówienia. 



4. Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej umowy jeżeli 

Wykonawca  nie zrealizuje w terminie określonym w § 2 ust. 1 trzech kolejnych zamówień złożonych przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie dostarczenia dokumentu wymienionego w § 1 ust. 

8 umowny lub w przypadku wydania przez rzeczoznawcę negatywnej opinii o której mowa w § 1 ust. 9. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy za 1 – miesięcznym terminem wypowiedzenia. Z 

tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia z wyjątkiem roszczenia o zapłatę za 

towar dostarczony Zamawiającemu. 

 

§ 9 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla 

Zamawiającego. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a) załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

b) załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe  

c) załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO 

 

 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

* Niepotrzebne skreślić  

  



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – klauzula RODO 

 

 

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

iż: 

1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89,  

    15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01; 

2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail – iod@wspr.bialystok.pl; 

3) Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów   realizowanych przez   SP ZOZ 

WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności: 

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy, 

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

4) Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na podstawie 

zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych tj. w 

szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.; 

5) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych 

roszczeń wynikających z tej Umowy; 

6) Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych; 

7) Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na stronie 

www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;  

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją; 

10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz 

nie będą poddawane profilowaniu; 

11) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami; 

12) Oświadczam, iż zapoznałem się z w/w informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej  treść. 

 

 


