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WSPR SP ZOZ  
w Suwałkach 

ZAPYTANIE    OFERTOWE     
Nr OT 332-01-23 
Próg zamówienia: od 5 do 50 tyś. zł 

 
Dane  oferenta:   
 
Dane  zamawiającego:  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej  w Suwałkach ul. Mickiewicza 11, kod 16-400 Suwałki, tel. 0-87 566 22 68, fax.0-
87 563 18 72,  e-mail: wsprsuwalki@wp.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia: Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany 
przedmiot zamówienia:  

sukcesywne wykonywanie przeglądów serwisowych i regulacji instalacji pomp ciepła, wentylacji 
mechanicznej i instalacji kolektorów słonecznych w budynkach Zamawiającego. Przeglądy n/w instalacji 
należy wykonywać jeden raz w miesiącu. 

Zakres serwisu technicznego obejmuje: 
a) przegląd pompy ciepła i jej instalacji w ZPD Augustów ul. Rosiczkowa 2, 
b) przegląd kolektorów słonecznych ZPD Augustów ul. Rosiczkowa 2 i WSPR SP ZOZ w Suwałkach ul. 

Mickiewicza 11 i 15, 
c) przegląd wentylacji mechanicznej z rekuperacją w ZPD Augustów ul. Rosiczkowa 2, 
d) przegląd armatury zabezpieczającej ZPD Augustów ul. Rosiczkowa 2, 
e) przegląd instalacji hydraulicznej ZPD Augustów ul. Rosiczkowa 2, 
f) przegląd wymienników ciepła ZPD Augustów ul. Rosiczkowa 2, 
g) czyszczenie filtrów ZPD Augustów ul. Rosiczkowa 2, 
h) przegląd aparatury kontrolno-pomiarowej i regulacyjnej ZPD Augustów ul. Rosiczkowa 2 i WSPR 

SP ZOZ w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 i 15. 
Termin realizacji zamówienia:  

Oprócz zadań związanych z serwisem technicznym, zamówienie będzie realizowane w przypadku 
uszkodzenia lub awarii instalacji pomp ciepła, instalacji solarnych i rekuperacji  przez 24 godziny na dobę, 
siedem dni w tygodniu  i  w dni świąteczne, w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2024r. 

Kryterium oceny ofert :  

cena  - 100 % 
 
Inne istotne warunki zamówienia:   
 

a) W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do  wykonywania 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy   prawa   nakładają obowiązek  ich posiadania; 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania       

zamówienia; 
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia; 

 
Informacje związane z RODO.  

 
1. 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 
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rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

a)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WSPR SP ZOZ w Suwałkach.  
b)    Inspektorem ochrony danych osobowych jest  Rafał Luto   adres e-mail iod@wsprsuw.pl. 
c)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 
postępowanie, np. nazwa, numer/prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z  par. 10 pkt. 4  Zarządzenia nr 20/2020 
Dyrektora WSPR SP ZOZ w Suwałkach  z  dnia  21.12.2020r. , przez okres 4 lat od daty zakończenia 
postępowania. 

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

5. Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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; 
6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

Pytania można kierować:    

tel. 87 566 22 68 do Działu OT  Jan Rapczyński 

Ofertę   prosimy   przekazać do dnia: 12.01.2023r. do godz. 08.00  w formie pisemnej z  wykorzystaniem 
Formularza ofertowego. 

Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia:    12.01.2023r. do godz. 08.10. 

Załączniki: 
1. Wzór umowy 
2. Formularz ofertowy 
 
 
Suwałki  04.01.2023r. 
                                                                                                                    Jan Rapczyński 

                                                                                .............................................. 
                                                                                                 (podpis osoby prowadzącej postępowanie) 
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