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ROZEZNANIE RYNKU 

z dnia 14-09-2020 r. 

 

na zakup i dostawę środków ochronnych i do dezynfekcji oraz urządzenia do pomiaru 

temperatury w ramach przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby Monoprofilowego Centrum 

Symulacji Medycznych  Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 

 im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 109A 

 

W ramach projektu „MCSM – Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo 

w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach” 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. 

Edwarda Lipińskiego w Kielcach zwraca się z prośbą o składanie ofert w ramach rozeznania rynku na 

zakup środków ochronnych i do dezynfekcji.  

I. ZAMAWIAJĄCY 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach z 

siedzibą w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 109A (25-734 Kielce) 

NIP 959-117-51-95  

REGON 290859878 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środków ochronnych i do dezynfekcji oraz ich dostawa do 

siedziby Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1.  

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia. 

 

V. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

 

1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 18-09-2020 r.   

2. Oferty można składać: 

a)  w wersji papierowej na adres 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego 

w Kielcach 

ul. Jagiellońska 109A 

25-734 Kielce 
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b) drogą elektroniczną na adres 

e-mail:wsepinm@wsepinm.edu.pl 

 

VI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy 

na każdym etapie bez podania przyczyny.  

3. Celem rozeznania rynku jest potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana 

została wykonana po cenie rynkowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania przed terminem 

składania ofert, a w przypadku gdy zmiany będą miały istotny wpływ na treść składanych ofert 

wydłuży termin  na ich składanie.  

5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień opisanych powyżej nie 

będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności 

roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 
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Klauzula informacyjna – RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 

ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce  

inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan Włodzimierz Chłopek Tel: 

adres e-mail; wchlopek@wsepinm.edu.pl, telefon  41366-93-73 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z 

ubieganiem się o zawarcie umowy, w ramach prowadzonego postępowania, w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty, zgodnie z zasadą rozeznania rynku;  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym 

instytucjom kontrolującym w związku z realizacją projektu nr POWR.05.03.00-00-0093/17-00; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu do końca 2025 r. 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ubiegania się o zawarcie umowy;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− 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;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

 

  

mailto:wchlopek@wsepinm.edu.pl
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

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

/pieczęć Wykonawcy/ 

OFERTA 

 

na zakup i dostawę środków ochronnych i do dezynfekcji oraz urządzenia do pomiaru 

temperatury w ramach przeciwdziałania COVID-19 dla  Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i 

Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w celu realizacji projektu "MCSM – 

kształcenie praktyczne w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych” 

Ofertę cenową składa Wykonawca: 

Nazwa 

……………………………………………………………….….….….….…………………. 

Adres 

……………………………………………………………….….….….….…………………. 

 

Telefon………………………… NIP …………………………………. REGON …………………. 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:  

cena netto……………………………… (słownie……………….……………….……………..) 

cena brutto…………………………….. (słownie……….……………….……….……………..) 

W tym: 

Lp. Przedmiot Sztuka/Zestaw Cena netto Cena brutto 

1. 

 

 Urządzenie stacjonarne do bezkontaktowego pomiaru 
temperatury ciała, z funkcją rozpoznawania twarzy i kontroli 
dostępu oraz noszenia maseczki, urządzenie mobilne 
umieszczone na stojaku, temperatura pracy zakres minimum 

od -40 + 50°C, Szybki pomiar (do 0,5 s), dokładność 
pomiaru temperatury ciała z dokładnością do 0,3 °C, 
dostęp online przez dedykowaną platformę, serwis do 5 h od 
zgłoszenia, gwarancja minimum 24 miesiące, dopuszczalny 
produkt równoważny. 

1 sztuka    

2 

 

Środki do dezynfekcji powierzchni w płynie. 

Skuteczny produkt do dezynfekcji na bazie 4 rzędowych soli 
amoniowych, bezzapachowy, 5000ml; 

80 litrów  (16 
opakowań po 
5000 ml) 

                                                                

                                                                            

  

3 Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni na bazie 
alkoholu o działaniu przeciwwirusowym metodą przecierania 
wkłady zapasowe, np. Mikrozid, Velox lub równoważne 

 

250 wkładów 

  

4 Środki do dezynfekcji rąk –opakowania jednorazowe z 150 sztuk    
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dozownikiem: 
- do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji skóry 
dłoni, 
- zwalczające bakterie, wirusy,  grzyby, prątki, 
- zapachowe, 
- na bazie 70% alkoholu, 
-pojemność  500ml, 

 

 

 

 

 

 

5 Środki do dezynfekcji rąk w płynie-wkłady do dozowników 
typu Merida lub równoważne 

60sztuk 

 

  

6 Środki do dezynfekcji rąk w płynie opakowanie  5 litrowe 90sztuk   

7 Dozownik łokciowy na płyn do dezynfekcji rąk  

Pojemność:  1000 ml, wykonany z ABS, biały  

5 sztuk    

8 Dozownik stojący do dezynfekcji rąk, Dozownik bezdotykowy 
do dezynfekcji rąk na płyn, pojemność 600 ml (ok. 1200 
podań na pełnym zbiorniku, czujnik podczerwieni, zasilanie 
bateryjne oraz możliwość zasilania sieciowego, metoda 
dozowania - spray, wymiary stojaka wysokość 150 cm (+/- 5), 
podstawa 40 x 40 cm (+/- 2), waga 11 kg (+/- 1 kg), kolor biały 
lub białoszary.  

 

2 sztuki    

9 Maseczki chirurgiczne 

 

45 opakowań 
po 100 sztuk 

  

10 Rękawiczki jednorazowe lateksowe pudrowane (talkowane)  

Rozmiar (110 opakowań ) 

S- 35 opakowań; 

M-60 opakowań;  

L- 8 opakowań; 

XL- 7 opakowań; 

110 opakowań 
po 100 sztuk 
rękawiczek 

 

 

 

 

 

 

  

Rękawiczki nitrylowe ( 40 opakowań) 

S- 2 opakowania 

M- 15 opakowań; 

L – 19 opakowań; 

XL – 4 opakowania; 

40 opakowań 
po 100 sztuk 
rękawiczek 

  

 

Oświadczamy że spełniamy  następujące warunki:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  

c) zdolności technicznej i zawodowej. 
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Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia. 

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Oświadczamy że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

Osobą odpowiedzialną za realizację wykonania zamówienia jest Pani / Pan .................. 

numer telefonu ......................................... 

 

 

 

 

 


