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Zapytanie ofertowe - Wybór dostawcy usług prowadzenia badań 

histopatologicznych  
 

opublikowane w bazie konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 
oraz stronach internetowych  

https://zabiegidavinci.pl/ 
https://www.szpitalnaklinach.pl/ 

 
I. Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

NEO HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE Spółka 
Komandytowa 

Adres siedziby 

ul. Józefa Kostrzewskiego 47 
30 – 437 Kraków 

Numer telefonu 

785 051 411 

Adres poczty elektronicznej 

biuro@szpitalnaklinach.pl 

NIP 

NIP 7010859986 

II. Tytuł projektu 

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) nad nową metodą 
terapeutyczną oraz walidacja wraz z wdrożeniem operacji robotycznej TMMR w 
leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej PMMR w leczeniu raka trzonu macicy.  

III. Numer projektu 

RPMP.01.02.01-12-0070/20  
 
 
 

IV. Inne źródła finansowania 

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego 
przedsiębiorstw pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) nad nową 
metodą terapeutyczną oraz walidacja wraz z wdrożeniem operacji robotycznej TMMR 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://zabiegidavinci.pl/
https://www.szpitalnaklinach.pl/
mailto:biuro@szpitalnaklinach.pl
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w leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej PMMR w leczeniu raka trzonu macicy” jest 
dofinansowywany w ramach Działania. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, 
Poddziałanie. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

V. Miejsce i sposób składania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego – NEO 
HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE Spółka Komandytowa, 
adres: ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 30 – 437 Kraków, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 7 stycznia 2021 roku, godz. 10.00. Zamawiający dopuszcza 
złożenie oferty w wersji elektronicznej w sposób określony w Punkcie V.7 
niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej 
przed otwarciem kopercie (paczce).  

3. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Wybór dostawcy usług 
przeprowadzania badań histopatologicznych”; Nr 5/2020; Nie otwierać przed dniem 
7 stycznia 2021 roku roku godz. 11.00”. 

4. Na kopercie (paczce) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres 
Wykonawcy. 

5. Oferty nadesłane pocztą (lub jako przesyłka kurierska) będą zakwalifikowane do 
postępowania, pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę 
(lub kuriera) w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej.  

6. Oferty, które zostaną nadesłane w terminie późniejszym niż termin wskazany w pkt 
1 nie będą poddane ocenie. 

7. Ofertę w wersji elektronicznej należy złożyć z wykorzystaniem narzędzi 
udostępnionych w Bazie Konkurencyjności pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ na zasadach tam 
określonych. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
 

VI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Aneta Sowińska 
Dyrektor Administracji/Członek Zarządu 

VII. Numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 

ogłoszenia 

 

Tel.: 602 454 025 

e-mail: aneta.sowinska@neohospital.pl 

 

VIII. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług prowadzenia badań histopatologicznych. 

IX. Kategoria ogłoszenia 

Usługi  

X. Podkategoria ogłoszenia 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:aneta.sowinska@neohospital.pl
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Usługi świadczone przez laboratoria medyczne  

XI. Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: małopolskie, Miasto Kraków 

XII. Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu świadczenia w laboratorium 
medycznym usług badań histopatologicznych w związku z dwustu szesnastoma (216) 
operacjami jakie będą wykonywane na potrzeby realizowanego przez Zamawiającego 
projektu badawczo – rozwojowego pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-
rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną oraz walidacja wraz z 
wdrożeniem operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej 
PMMR w leczeniu raka trzonu macicy”. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badań histopatologicznych w 
laboratorium medycznym w zakresie świadczeń medycznych, których przedmiotem 
jest badanie materiału biologiczne pobranego od pacjentów dwustu szesnastu (216) 
operacji wykonywanych przez Zamawiającego. 

Kod CPV 

85145000-7 

Nazwa kodu CPV 

Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 

XIII. Harmonogram realizacji zamówienia 

 

1. Zamawiający nie przewiduje sporządzenia szczegółowego harmonogramu 
realizacji zamówienia. 

2. Zamówienia będą realizowane na bieżąco w zależności od potrzeb 
Zamawiającego, na podstawie zleceń lekarskich przekazywanych Wykonawcy 
przez Zamawiającego, przy zastrzeżeniu iż maksymalny czas oczekiwania na 
wynik badania będzie nie dłuższy niż czternaście (14) dni, za wyjątkiem 
przypakdów gdy preparat wymagać będzie diagnostyki pogłębionej 
(immunohistopatologicznej). 

3. Umowa zawierana na okres trzydziestu (30) miesięcy, z opcją jej przedłużenia na 
wniosek Zamawiającego o nie więcej niż dziewięćdziesiąt (90) dni. Wzór umowy 
stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 

XIV. Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

XV. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Nie ustala się szczególnych warunków udziału w postępowaniu 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-swiadczone-przez-laboratoria-medyczne-9032
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XVI. Wiedza i doświadczenie 

Nie ustala się szczególnych warunków udziału w postępowaniu 

XVII. Potencjał techniczny 

 

1. Wykonawca zatrudnia co najmniej dwóch (2) lekarzy specjalistów patomorfologów.  
2. Wykonawca wykonuje badania śródoperacyjne. 
3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udokumentuje kontrolę 

wewnątrzlaboratoryjną jakości badań. 
4. Wykonawca umożliwia dostęp do wyników badań drogą elektroniczną dla osób 

uprawnionych. 
5. Wykonawca posiada możliwości transportu materiału biologicznego we własnym 

zakresie. 
6. Zamawiający nie przewiduje ofert częściowych na realizację przedmiotu 

zamówienia. 
7. Wykonawca musi posiadać wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji i 

zobowiązany będzie do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
wszystkich innych przepisów dotyczących ochrony danych medycznych.  
 

XVIII. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Nie ustala się szczególnych warunków udziału w postępowaniu 

XIX. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie znajdują się w 
chwili złożenia oferty w stanie upadłości lub likwidacji, a także posiadają pełną 
zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych. Weryfikacja 
spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

XX. Dodatkowe warunki 

 

1. W postępowaniu, samodzielnie lub jako członkowie konsorcjum, nie mogą brać 
udziału Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
c) pełnieniu funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

2. Oświadczenie o braku powiązań stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich, podpisane odrębnie przez 
każdego z Wykonawców. 
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3. Termin związania ofertą wynosi trzydzieści (30) dni.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub uzupełnienia treść 

dokumentów składających się na zapytanie ofertowe.  
5. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią 

zapytania ofertowego oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, 

gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie 
projektu na realizację powyższego działania.  

 

XXI. Warunki zmiany umowy 

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia może zostać zmieniona w 
następującym zakresie i sytuacjach: 
1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku zmiany przepisów 

prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów 
określających zmianę), w tym w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług, lub stawki akcyzy, 
b) zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem właściwe 

organy.  
Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej części zamówienia, która 
pozostała do wykonania. 

2) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy: 
a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu 

zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) siły wyższej przez okres jej występowania, 
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, 

pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją zawinionego działania 
lub zaniechania którejkolwiek ze Stron,  

3) w przypadkach wskazanych enumeratywnie we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 

4) Wszelkie zmiany treści umowy (z wyłączeniem zmian dotyczących przesunięcia 
terminu wykonywania poszczególnych części przedmiotu zamówienia) wymagają 
formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, chyba że co innego 
wynika z postanowień umowy. 
 

XXII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Kompletna oferta musi zawierać: 
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 

do niniejszego zapytania ofertowego. 
2) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 
albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie realizacji zamówienia, 

4) Załączniki, o których mowa w zapytaniu ofertowym,  
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 
 

XXIII. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do poziomu 10 % zakresu przedmiotu 
zamówienia określonego w PKT.XII niniejszego zapytania ofertowego. 
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XXIV. Ocena oferty 

 

1. Kryteria oceny  

Cena   -   100% 
 

Cena    obliczona będzie wg wzoru: 

 

             Najniższa cena brutto  
A = --------------------------------  x   waga x 100 
            Cena brutto badanej oferty  

A– ilość punktów przyznana w kryterium cena 

2. Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny - najwyżej będzie punktowana oferta z 
najniższą ceną.  

3. Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma max ilość punktów, pozostałym ofertom 
przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem. 

4. Wykonawca w ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 
5. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wymagania określone 

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
6. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie 

polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem podatku 
VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami.  

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.   

8. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych 
cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z 
ukierunkowaniem na przedmiot zamówienia.  

9. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są ustalone na okres trwania 
umowy, nie wzrosną i nie podlegają negocjacjom.  
 

 

 

 

XXV. Miejsce i termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie 
Zamawiającego – NEO HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE 
Spółka Komandytowa, adres: ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 30 – 437 Kraków  

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  
4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona 
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5. Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie 
i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem 
ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu trzech (3) dni od 
daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

6. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz stronach 
internetowych działających pod następującymi adresami domenowymi:  
https://zabiegidavinci.pl/ 
https://www.szpitalnaklinach.pl/  

7. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych 
Wykonawcy i ceny złożonej oferty.  
 

XXVI. Wykluczenia 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:  
1) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania, 
4) złożyli niekompletną ofertę, zmodyfikowane lub nieuzupełnione Załączniki, jak 

również treść samego formularza ofertowego, przy czym brak któregokolwiek 
załącznika jest równoznaczny z niekompletną ofertą. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również podmioty 
powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumie się powiązania określone w PKT XX.1 niniejszego zapytania 
ofertowego. 

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

XXVII. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 
2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przypadku 

gdy cena ofertowa będzie niższa o ponad 30% od kwoty, którą Zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia, bądź będzie niższa o 30 % od średniej cen 
pozostałych ofert, Zamawiający może podjąć czynności zmierzające do wyjaśnienia 
czy Oferta zawiera rażąco niską cenę. Zamawiający w celu ustalenia, czy Oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w 
formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu obowiązujących 
przepisów;  

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia;  

5) zaistnieją okoliczności wskazane w PKT XXV.5 niniejszego zapytania ofertowego; 
6) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył: 

a) wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, o których mowa w PKT XXVII.2 
niniejszego zapytania ofertowego; 

b) oświadczeń bądź załączników, o których mowa w niniejszym zapytaniu 
ofertowym;  

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

XXVIII.  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 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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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”, informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – NEO 
HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE Spółka 
Komandytowa (adres: ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 30 – 437 Kraków). 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. 
„Wybór dostawcy usług prowadzenia badań histopatologicznych”. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zasady 
prowadzenia postępowań konkurencyjnych zgodnie z właściwymi wytycznymi 
RPO.   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany 
wytycznymi RPO.  

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 
iii. 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;   

iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

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

RODO; 
iii. 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. c RODO.   

Załączniki 

1) Załącznik nr 1 - Wzór umowy 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań 

4) Załącznik nr 4 - Formularz oferty 

 


