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Postępowanie zakupowe 

nr: 2020-897 

 

Warunki Zapytania Ofertowego 

 

„Obsługa serwisowa ambulansów sanitarnych wykorzystywanych na potrzeby 

realizacji zadań w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego przez 

Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.” 

 

1. Zamawiający: 

1.1. Ratownictwo Medyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie (66-200), ul. Młyńska 

6, 66-200 Świebodzin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 

Gospodarczy KRS prowadzi akta pod numerem KRS 0000737513, REGON 

380593304, NIP 9552470872 

 

2. Organizator postępowania zakupowego: 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. 

ul. Zbożowa 4  

70-653 Szczecin 

działający jako pełnomocnik Zamawiającego. 

3. Przedmiot postępowania zakupowego:  

3.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest „Obsługa serwisowa ambulansów 

sanitarnych wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań w ramach Systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego przez Spółkę Ratownictwo Medyczne 

Sp. z o.o.”, w szczególności: 

3.1.1. kompleksowa obsługa serwisowa w okresie gwarancji 4 ambulansów 

sanitarnych typu C (pojazd bazowy: 2 x VW Crafter, 2 x Opel Movano) 

świadczona przez Autoryzowane Stacje Obsługi pojazdów obejmująca 

wykonywanie wymaganych przepisami prawa oraz wymogami producenckimi 

przeglądów oraz bieżącej obsługi serwisowej z opcją wykonywania napraw 

gwarancyjnych jak i pozagwarancyjnych pojazdów; 

3.1.2. kompleksowa obsługa serwisowa 8 ambulansów sanitarnych typu C (pojazd 

bazowy: 8 x VW Crafter) obejmująca wykonywanie wymaganych przepisami 

prawa oraz wymogami producenckimi przeglądów oraz bieżącej obsługi 

serwisowej z opcją wykonywania napraw pojazdów. 

3.2. Przedmiot postępowania zakupowego podzielony został na następujące zadania: 

3.2.1. Zadanie nr 1 – Obsługa serwisowa ambulansu typu C w okresie gwarancji – 

pojazd bazowy Opel Movano o nr VIN: WOVMRL609KB187011 nr rej. WR829CU, 

rok produkcji 2019, miejsce stacjonowania: Osiedle Kazimierza Wielkiego 8F, 56-

200 Góra; 

3.2.2. Zadanie nr 2 – Obsługa serwisowa ambulansu typu C w okresie gwarancji – 

pojazd bazowy Opel Movano o nr VIN: WOVMRL609KB186994 nr rej. WR827CU, 

rok produkcji 2019, miejsce stacjonowania: ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna; 
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3.2.3. Zadanie nr 3 – Obsługa serwisowa ambulansu typu C w okresie gwarancji – 

pojazd bazowy VW Crafter o nr VIN: WV1ZZZSYZK9075598 nr rej. WR665CV, 

rok produkcji 2019, miejsce stacjonowania: ul. Kościuszki 1, 66-220 Łagów; 

3.2.4. Zadanie nr 4 – Obsługa serwisowa ambulansu typu C w okresie gwarancji – 

pojazd bazowy VW Crafter o nr VIN: WV1ZZZSYZK9074272 nr rej. WR664CV, 

rok produkcji 2019, miejsce stacjonowania: ul. Gabriela Narutowicza 6, 66-470 

Kostrzyn nad Odrą; 

3.2.5. Zadanie nr 5 – Obsługa serwisowa ambulansu typu C – pojazd bazowy VW 

Crafter o nr VIN: WV1ZZZ2EZG6009024 nr rej. ZS840ET, rok produkcji 2015, 

miejsce stacjonowania: Osiedle Kazimierza Wielkiego 8F, 56-200 Góra; 

3.2.6. Zadanie nr 6 – Obsługa serwisowa ambulansu typu C – pojazd bazowy VW 

Crafter o nr VIN: WV1ZZZ2EZG6009206 nr rej. ZS839ET, rok produkcji 2015, 

miejsce stacjonowania: ul. Polna 1, 67-410 Sława; 

3.2.7. Zadanie nr 7 – Obsługa serwisowa ambulansu typu C – pojazd bazowy VW 

Crafter o nr VIN: WV1ZZZ2EZG6009205 nr rej. ZS838ET, rok produkcji 2015, 

miejsce stacjonowania: ul. Cegielniana 13, 66-200 Świebodzin; 

3.2.8. Zadanie nr 8 – Obsługa serwisowa ambulansu typu C – pojazd bazowy VW 

Crafter o nr VIN: WV1ZZZ2EZG6009000 nr rej. ZS834ET, rok produkcji 2015, 

miejsce stacjonowania: ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią; 

3.2.9. Zadanie nr 9 – Obsługa serwisowa ambulansu typu C – pojazd bazowy VW 

Crafter o nr VIN: WV1ZZZ2EZG6008998 nr rej. ZS833ET, rok produkcji 2015, 

miejsce stacjonowania: ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie; 

3.2.10. Zadanie nr 10 – Obsługa serwisowa ambulansu typu C – pojazd bazowy VW 

Crafter o nr VIN: WV1ZZZ2EZG6008999 nr rej. ZS832ET, rok produkcji 2015, 

miejsce stacjonowania: Płużnica 62, 87-214 Płużnica; 

3.2.11. Zadanie nr 11 – Obsługa serwisowa ambulansu typu C – pojazd bazowy VW 

Crafter o nr VIN: WV1ZZZ2EZG6009001 nr rej. ZS831ET, rok produkcji 2015, 

miejsce stacjonowania: ul. Gabriela Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą; 

3.2.12. Zadanie nr 12 – Obsługa serwisowa ambulansu typu C – pojazd bazowy VW 

Crafter o nr VIN: WV1ZZZ2EZG6021555 nr rej. ZS263FC, rok produkcji 2015, 

miejsce stacjonowania: ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe. 

3.3. Szczegółowy zakres usług, podlegających wycenie został podany w formularzach: 

Szczegółowa oferta cenowa (przygotowanych indywidualnie dla każdego Zadania -  

pojazdu) oddzielnie, stanowiących załączniki nr 2.1-2.12 do Warunków Zapytania 

Ofertowego. 

3.4. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu postępowania zakupowego został 

zawarty we Wzorach umów stanowiących załączniki nr 4.1 i 4.2 do Warunków 

Zapytania Ofertowego: 

3.4.1. Wzór umowy nr 1 – obowiązujący dla Zadań 1-4 (pojazdy bazowe w okresie 

gwarancji) stanowiący załącznik nr 4.1 do Warunków Zapytania Ofertowego; 

3.4.2. Wzór umowy nr 2 – obowiązujący dla Zadań 5-12 (pojazdy bazowe po okresie 

gwarancji) stanowiący załącznik nr 4.2 do Warunków Zapytania Ofertowego; 

3.5. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia 

odniesień lub nazw specyfikacji technicznych, aprobat, technologii, funkcjonalności 

lub norm, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań co najmniej 
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równoważnych z opisywanymi. Wykonawca, który w celu realizacji Zamówienia 

powołuje się na rozwiązania co najmniej równoważne z opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Wykonawcę 

rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3.6. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie Warunków Zapytania Ofertowego znajduje się 

jakikolwiek znak towarowy, znak handlowy jakiegoś wyrobu, nazwa własna 

(handlowa), patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis 

ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, sprzętu i 

wyposażenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych w odniesieniu 

do parametrów podanych pod pojęciem typu. Wykonawca, który w celu realizacji 

Zamówienia powołuje się na rozwiązania co najmniej równoważne, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

 

4. Tryb postępowania: 

4.1. Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem prowadzone zgodnie z niniejszymi Warunkami 

Zapytania Ofertowego zwanymi w dalszej części również „Warunkami”. 

4.2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Oferentów 

uczestniczących w niniejszym postępowaniu zakupowym zawarte zostały w Klauzuli 

informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszych Warunków. 

5. Termin, miejsce i sposób składania ofert: 

5.1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora 

postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. 

Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 23.12.2020 r. do godziny: 12:00. 

5.2. Oferent jest zobowiązany umieścić ofertę w kopercie, która musi być zaadresowana  

na adres Organizatora i zawierać oznaczenie: 

 

Postępowanie zakupowe nr 2020-897 

 

Oferta dotycząca: 

„Obsługa serwisowa ambulansów sanitarnych wykorzystywanych na potrzeby 

realizacji zadań w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego przez 

Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.” 

 

nie otwierać przed 23.12.2020 r. przed godz. 12:00 

 

5.3. Wymaga się złożenie oferty i załączników do oferty w następującej kolejności: 

5.3.1. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Warunków (wraz z 

Szczegółową ofertą cenową; 

5.3.2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do Warunków; 

5.3.3. Pełnomocnictwo przedstawiciela Oferenta składającego ofertę (o ile ma 

zastosowanie). 

5.4. Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłania skanu kompletnej oferty 

pocztą elektroniczną na adres: kcholocinski@nowyszpital.pl. Jednakże 

mailto:kcholocinski@nowyszpital.pl
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najpóźniej w przeciągu kolejnych 3 dni roboczych oferta powinna zostać 

przesłana w formie papierowej na adres Organizatora postępowania.  

5.5. Niezależnie od formy złożenia oferty wymaga się przesłania edytowalnej wersji (plik 

Excel) Szczegółowej oferty cenowej na adres poczty elektronicznej: 

kcholocinski@nowyszpital.pl . 

5.6. Uwaga! Zabrania się dokonywania jakichkolwiek (w szczególności usuwania/ 

dodawania/przesuwania/ zamieniania kolejności wierszy / kolumn) modyfikacji tabeli 

stanowiącej treść Szczegółowej oferty cenowej – Załączniki nr 2.1-12. 

5.7. Dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne Zadania. 

 

6. Data rozpoczęcia: data publikacji na stronie 15.12.2020 r. 

 

7. Sposób prowadzenia postępowania zakupowego: 

7.1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze Zapytania 

ofertowego z ogłoszeniem, określonego niniejszymi Warunkami Zapytania 

Ofertowego. 

7.2. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy „Prawo Zamówień 

Publicznych” dla przedmiotowego zamówienia. 

7.3. Organizator postępowania zakupowego zastrzega sobie prawo dokonania zmiany 

warunków postępowania w jego trakcie, a także prawo unieważnienia postępowania 

bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania 

wyboru  żadnej oferty. W każdym z wymienionych przypadków Oferentom nie będzie 

przysługiwało żadne roszczenie wobec Organizatora, a w szczególności roszczenie o 

zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu zakupowym. 

7.4. Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora postępowania zakupowego o 

wyjaśnienie warunków niniejszego postępowania zakupowego w terminie do 8 dni od 

dnia ogłoszenia 2020 r. Wszystkie zapytania i udzielone odpowiedzi mają charakter 

jawny i zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora postępowania.  

7.5. Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji II etapu postępowania 

zakupowego w formie negocjacji z Oferentami. W takim przypadku negocjacje polegać 

będą na wezwaniu Oferentów do złożenie w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych 

modyfikujących pierwotnie złożoną ofertę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać 

warunków gorszych niż oferty złożone pierwotnie.  

7.6. W toku badania i oceny ofert Organizator postępowania zakupowego może żądać od 

Oferentów: dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu zakupowym, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez przedmiot złożonej oferty wymogów 

Zamawiającego określających przedmiot zamówienia. Organizator może odrzucić 

ofertę jeżeli Oferent nie złożył w wyznaczonym przez Organizatora terminie wyjaśnień 

lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające lub niekompletne. 

7.7. W toku badania i oceny ofert Organizator postępowania zakupowego może zażądać 

od Oferentów  przeprowadzenia demonstracji oferowanego asortymentu w siedzibie 

Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Organizatora postępowania, w celu 

potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z deklarowanymi w ofercie 

parametrami technicznymi i użytkowymi. 

mailto:kcholocinski@nowyszpital.pl
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8. Kryterium wyboru oferty: 

8.1. Zamawiający dyskrecjonalnie podejmie decyzję o wyborze danej oferty w oparciu o 

zaoferowane ceny jednostkowe usług oraz zaproponowane w poszczególnych 

kategoriach rabaty od obowiązującego u danego Oferenta cennika. 

8.2. Oferty rozpatrywane będą w zakresie każdego Zadania indywidualnie. 

8.3. Należy podawać tylko jedną cenę, w tym także tylko jedną cenę jednostkową  

na daną pozycję, bez przedstawiania opcji, wariantów czy alternatyw. Cena powinna 

obejmować pełny koszt realizacji zamówienia w szczególności koszt robocizny, 

materiałów, części zamiennych, transportu, opakowań, załadunku i rozładunku, itp. 

8.4. Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią 

liczbę po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę. 

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyny 

i z tego tytułu Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec 

Organizatora. 

8.6. Złożenie oferty, w szczególności uznanej za najkorzystniejszą zgodnie z ww. 

kryteriami nie oznacza zaakceptowania oferty przez Zamawiającego. 

8.7. Zamawiający akceptuje ofertę uznaną za najkorzystniejszą poprzez przesłanie drogą 

elektroniczną pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania 

zakupowego. 

9. Termin wykonania zamówienia: 

9.1. Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 4.1 i 

4.2 do Warunków zapytania Ofertowego . Czas obowiązywania umów 12 m-y. 

 

10. Termin płatności: 

30 dni od daty wystawienia faktury. 

 

11. Termin związania ofertą: 60 dni. 

 

12. Pracownicy uprawnieni do kontaktu z Oferentami: Łukasz Tamborski tel. 

512 144 454, e-mail: ltamborski@nowyszpital.pl  oraz Krzysztof Chołociński, tel. 

661 959 186; e- mail: kcholocinski@nowyszpital.pl . 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty. 

2. Szczegółowa oferta cenowa: 

2.1 Szczegółowa oferta cenowa – dla Zadania nr 1; 

2.2 Szczegółowa oferta cenowa – dla Zadania nr 2; 

2.3 Szczegółowa oferta cenowa – dla Zadania nr 3; 

2.4 Szczegółowa oferta cenowa – dla Zadania nr 4; 

2.5 Szczegółowa oferta cenowa – dla Zadania nr 5; 

2.6 Szczegółowa oferta cenowa – dla Zadania nr 6; 

2.7 Szczegółowa oferta cenowa – dla Zadania nr 7; 

2.8 Szczegółowa oferta cenowa – dla Zadania nr 8; 

2.9 Szczegółowa oferta cenowa – dla Zadania nr 9; 

2.10 Szczegółowa oferta cenowa – dla Zadania nr 10; 

mailto:ltamborski@nowyszpital.pl
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2.11 Szczegółowa oferta cenowa – dla Zadania nr 11; 

2.12 Szczegółowa oferta cenowa – dla Zadania nr 12; 

 

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 

4. Wzór umowy: 

4.1 Wzór umowy nr 1 – obowiązujący dla Zadań 1-4 

4.2 Wzór umowy nr 2 – obowiązujący dla Zadań 5-12 

5. Klauzula informacyjna RODO. 

 
 


