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Wrocław, dnia 02.04.2021 r. 

 
 

Zapytanie ofertowe 
Nr sprawy: PO.270.2.2021 

 
1. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na 
podstawie art. 6a. ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
poz. 1842). Jeżeli w treści niniejszego Zapytania znajduje się odesłanie do 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(„ustawa PZP”), oznacza to, że Zamawiający stosuje jedynie ten przepis 
prawa do którego odsyła, w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień 
niniejszego Zapytania ofertowego, w zakresie oceny i wyboru oferty 
najkorzystniejszej.   

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest Usługa pobierania próbek na 
obecność koronawirusa (SARS-CoV-2) w punkcie kontenerowym znajdującym 
się na terenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
(UMWD) - ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 we Wrocławiu. Szczegółowy opis 
przedmiotu zapytania przedstawiono w Zał. nr 2 OPZ.xlsx 

3. Termin obowiązywania umowy:  od dnia zawarcia umowy do 30 września 
2021 r. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Katarzyna 
Gorzeja, e-mail: katarzyna.gorzeja@port.lukasiewicz.gov.pl 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1. Doświadczenie w świadczeniu w ciągu ostatniego roku usług 
pobierania próbek (wymazów) na obecność koronawirusa (SARS-
CoV-2) na rzecz minimum jednego podmiotu przez okres nie 
krótszy niż dwa miesiące;.  

2. Posiadają status podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i są 
wpisani do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą; 

3. Posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane przepisami 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

4. Dysponują osobami z odpowiednimi kwalifikacjami do pobierania 
wymazów, wynikającymi z odrębnych przepisów prawa, w tym w 
szczególności: 
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1) z przepisów art. 6-6b. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 
diagnostyce laboratoryjnej, lub 

2) z przepisu art. 47c. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi – w przypadku powierzenia czynności takim osobom. 
Zamawiający wskazuje przy tym, że osoba wskazana w art. 
47c. ww. ustawy winna spełniać łącznie następujące 
wymogi, przy warunku koniecznym ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: 

a) być ratownikiem, o którym mowa w art. 13 ustawy z 
dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym;  

b) być ratownikiem jednostki współpracującej z 
systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o 
której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1-4 tej ustawy (tymi 
jednostkami są: 1) jednostki organizacyjne 
Państwowej Straży Pożarnej, 2) jednostki ochrony 
przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego, 3) jednostki organizacyjne 
Policji i Straży Granicznej, 4) jednostki podległe 
Ministrowi Obrony Narodowej,) lub jednostki 
podległej Ministrowi Obrony Narodowej (przy czym 
jest to wymóg odnoszący się do osoby wykonującej 
wymazy, a nie do wykonawcy; wykonawca nie musi 
być tą jednostką, ale winien zapewnić, że jeśli 
posługuje się osobami, o których mowa w art. 47c. 
ww. ustawy, to te osoby są ratownikami tych 
jednostek; 

c) odbyć w jednostce, o której mowa w lit. b, której jest 
ratownikiem przeszkolenie;  

d) posiadać zaświadczenie o przejściu przeszkolenia, 
wskazanego w lit. c; lub 

3) z innych właściwych przepisów. 

 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz ofertą:  

 wykaz usług wykonanych w okresie ostatniego roku przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z 
dowodami, określającymi czy usługi wykazane w wykazie usług zostały 
wykonane należycie. Dowodami o których mowa powyżej są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane lub oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu 
usług stanowi załącznik nr 6. 

 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
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Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę, któ-

rego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:  
 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 

PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie 
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i 
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub 
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego 
oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 
przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłat tych należności; 

 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną braku prawomocnego 

skazania za przestępstwo k: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku 
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mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu 
karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu 
karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, 
o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 
§ 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie 
tego przestępstwa, 

f)   powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 
cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w 
art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o 
którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w 
art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 
przepisach prawa obcego; 

2) braku prawomocnego skazania za przestępstwo, o którym mowa 
w ppkt 1 - 
urzędującego członka wykonawcy, jego organu zarządzającego 
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta  

3) braku prawomocnego zakazu orzeczonego wobec wykonawcy 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

 
Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwie 
Wykonawcę najwyżej ocenionego do złożenia dokumentów o których 
mowa w pkt. 7 Zapytania (w terminie nie krótszym niż 3 dni). Nie 
złożenie powyższych dokumentów lub oświadczeń będzie oznaczało 
odrzucenie oferty i będzie jednoznaczne z faktem, iż zawarcie umowy 
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 
oceny, w przypadku gdy Wykonawca wybranej oferty 
najkorzystniejszej nie złożył na wezwanie dokumentów z pkt. 7 
Zapytania. 
 

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert.  
8.1. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje oferty które spełnią 

warunek doświadczenia oraz nie zostaną odrzucone. 

8.2. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej są: Cena - za świadczenie 
usług w godz. 8-12 (4 h) (1C) – waga kryterium 70,00%, Cena - za 
każdą rozpoczętą godzinę zegarową świadczenia usług przypadających 
po godzinie 12:00 (2C) – waga kryterium 10,00%, Cena - za każdego 
dodatkowego członka zespołu w godz. 8-12 (4 h) (3C) – waga 
kryterium 10,00%, Cena  za każdą rozpoczętą godzinę zegarową (po 
godz. 12:00) świadczenia usług przez każdą z osób dodatkowych w 
zwiększonym składzie osobowym (tj. powyżej dwóch osób) (C4) – 
waga kryterium 10,00%. 

8.3. Zasady oceny kryterium - opis sposobu obliczania punktacji: 

Cena - za świadczenie usług w godz. 8-12 (4 h) waga 70%  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kry-
teriów: 

 

Cena całkowita (1C) waga 70 %, według wzoru: 

              Cena minimalna 

Cena (1C) = --------------------------- x waga (70)  = ……… Punktów 

                    Cena badana 
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Cena - za każdą rozpoczętą godzinę zegarową świadczenia usług 
przypadających po godzinie 12:00 - waga 10% 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kry-
teriów: 

Cena całkowita (2C) waga 10 %, według wzoru: 

            Cena minimalna 

Cena (2C) = --------------------------- x waga (10)  = ……… Punktów 

                    Cena badana 

 

Cena - za każdego dodatkowego członka zespołu w godz. 8-12 (4 h) 
– waga 10% 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kry-
teriów: 

Cena całkowita (3C) waga 10 %, według wzoru: 

            Cena minimalna 

Cena (3C) = --------------------------- x waga (10)  = ……… Punktów 

                    Cena badana 

 

Cena - za każdą rozpoczętą godzinę zegarową (po godz. 12:00) 
świadczenia usług przez każdą z osób dodatkowych w zwiększonym 
składzie osobowym (tj. powyżej dwóch osób) – waga 10% 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kry-
teriów: 

Cena całkowita (4C) waga 10 %, według wzoru: 

           Cena minimalna 

Cena (4C) = --------------------------- x waga (10)  = ……… Punktów 

                    Cena badana 

Cenę należy podać jako całkowitą wartość za cały przedmiot zamówienia. 
Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT). 
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba 
uzyskanych punktów. 
W ww. kryteriach można uzyskać max. 100,00 pkt. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wy-
konawca nie zaoferuje świadczenia usług w wyznaczonych powyżej godzinach od 
poniedziałku do niedzieli.  

 
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

9.1. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: katarzyna.gorzeja@port.lukasiewicz.gov.pl nie później niż do 
dnia  06 kwietnia 2021r. do godz. 17:00. Ofertę składa się w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej skanu podpisanej oferty.  

9.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii,  
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, sala konferencyjna bud. 2 w dniu 
07 kwietnia 2021 r. o godz. 9:30. 

9.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

9.4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
9.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzu-

pełninia ofert w ciągu 2 dni od otwarcia ofert. 
10. Na zawartość oferty składa się: 

10.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór druku formularza 
stanowi załącznik nr 1 do Zapytania. 

10.2. Wypełniony i podpisany wykaz usług wraz z dowodami należytego wy-
konania - wzór druku wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do Zapyta-
nia. 

10.3. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 
lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania.  

10.4. Odpis lub informacja z właściwego rejestru KRS lub CEiDG. 
10.5. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 

podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli 
dotyczy). 
 

11. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówie-
nia, jeżeli: 

11.1. nie złożono żadnej oferty; 
11.2. wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 
11.3. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć 
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 
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11.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

11.5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

 
Załączniki: 
1) Wzór formularza ofertowego, 
2) Opis przedmiotu zamówienia,  
3) Wzór umowy,  
4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym, 
5) Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, 
6) Wzór wykazu usług, 
7) Klauzula Informacyjna Dot. Przetwarzania Danych Osobowych Przez 
Łukasiewicz – Port. 
 
 
 
 
 

 ……………………………………………………. 
(Podpis) 
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