
 

 

                                                     Ignatki, 04.11.2019 r. 

PLUM Sp. z o.o. 

ul. Wspólna 19, Ignatki  

16-001 Kleosin 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

  

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na dostawę i sprzedaż urządzenia (rentgen) o minimalnych 

parametrach technicznych i funkcjonalnych określonych w II poniżej. 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Plum Sp. z o.o.  

ul. Wspólna 19,  

Ignatki 16-001, Kleosin 

NIP: 9661427390    

REGON: 050878784    

KRS: 0000153696  

BDO: 000009381 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż urządzenia (rentgen). 

Podstawowe parametry dotyczące urządzenia: 

1) Zasilanie: 230VAC, 50Hz 

2) Detektor: 1,2Mp 

3) Napięcie lampy: 90kV 

4) Manipulator: X, Y, Z, T 

5) Rozpoznawalność szczegółów: 1um 

6) Powiększenie:  x2000 

 

III. ZASADY ZŁOŻENIA OFERTY: 

 

1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

1) nazwę i adres oferenta 

2) wartość oferty (netto), cenę (netto), w tym koszt dostawy 

3) specyfikację techniczną  

4) termin ważności oferty (związania ofertą)– minimum 60 dni 

5) przewidywany termin dostawy 

6) podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta 

7) Kopię dokumentu potwierdzającego nadanie przez Państwową Agencję Atomistyki uprawnień 

(zezwolenia) do instalowania tego typu urządzeń, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4-6 ustawy prawo 

atomowe 

8) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

2. Rekomendowana przez Zamawiającego dokumentacja, którą Oferent może dołączyć do oferty, 

stanowi: 



 

 

1) Certyfikat Bezpieczeństwa oraz Kalibracji Urządzenia z produkcji Urządzenia 

2) Deklaracja zgodności UE dla Urządzenia w języku polskim i deklarację zgodności EU dla 

Urządzenia w języku angielskim, stwierdzającą zgodność wyrobu z dyrektywami 

2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE 

3) Deklaracja zgodności WE dla Urządzenia w języku polskim i deklaracja zgodności EC dla 

Urządzenia w języku angielskim, stwierdzającą zgodność wyrobu z dyrektywą 2006/42/EC 

4) Instrukcja obsługi w języku polskim z nazwą producenta, zawierająca następujące 

informacje: 

a) nazwa producenta/dystrybutora oraz numer zezwolenia na produkcję lub obrót tym 

urządzeniem, 

b) informacja o źródle promieniotwórczym (o lampie rentgenowskiej), 

c) informację o maksymalnej wartości mocy dawki, gwarantującej, że podczas 

stosowania urządzenia moc dawki promieniowania w odległości 0,1 m od dowolnej, 

dostępnej powierzchni tego urządzenia nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę 

(µSv/h), 

d) informację, że eksploatacja urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi nie stwarza 

zagrożenia i nie wymaga zezwolenia, 

e) sposób postępowania z urządzeniem i z zawartym w nim źródłem po zakończeniu jego 

użytkowania; 

f) informacja, że Urządzenie zostało wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie 

z zezwoleniem, udzielonym jednostce organizacyjnej je produkującej lub 

wprowadzającej do obrotu albo jego typ został zatwierdzony w kraju członkowskim 

Unii Europejskiej. 

5) Wzór dokumentu potwierdzającego wykonanie akredytowanego pomiaru przez 

Sprzedającego po zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny  w siedzibie Kupującego, 

którego wynik potwierdza, informację maksymalna moc dawki promieniowania 

zmierzona w odległości 0,1 m od dowolnej, dostępnej powierzchni urządzenia nie 

przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę (µSv/h), 

6) Wzór protokołu instalacyjnego Urządzenia (Raport Serwisowy z Instalacji/Szkolenia + 

Certyfikat Bezpieczeństwa oraz Kalibracji Urządzenia z jego instalacji), będący 

podstawą dowodu zakupu i obsługi gwarancyjnej 

7) Wzór dokumentu (zaświadczenia/certyfikatu) odbycia szkolenia przez obsługę 

urządzenia prowadzoną przez przedstawiciela Sprzedającego po zainstalowaniu 

urządzenia u Kupującego. 

Dokumentacja powyższa stanie się obowiązkowa w momencie akceptacji oferty przez 

Zamawiającego.  

 

3. Osoba do kontaktów z oferentami: beata.kropiwnicka@plum.pl, mob. + 48 691 361 464  

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Termin składania oferty upływa w dniu  18.11.2019 r. o godz. 16:00 

2. Ofertę należy złożyć: 

a) osobiście w siedzibie firmy Plum sp. z o.o. ul. Wspólna 19, Ignatki 16-001 Kleosin, lub 

b) przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu oferty) na adres. j.w. lub 

przesłać drogą elektroniczną na adres beata.kropiwnicka@plum.pl.  

3. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

mailto:beata.kropiwnicka@plum.pl
mailto:beata.kropiwnicka@plum.pl


 

 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferenta z prośbą o 

wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty. 

 

 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Istotne dla Stron postanowienia umowy, określa wzór umowy, którą na żądanie Oferenta 

Zamawiający udostępni w postaci elektronicznej. 

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy i 

nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Załącznik nr 1 

 

 

Oświadczenie 

 

Działając w imieniu ..........................................................................., KRS: ...................................... 

oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję wszystkie warunki w nim zawarte.  

2. Prowadzę działalność gospodarczą i posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie 

usług objętych niniejszym zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność do 

wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuję prawami, potencjałem technicznym i 

osobowym, niezbędnym do wykonania tego zamówienia. 

3. W przypadku przyjęcia oferty przez Zamawiającego, zobowiązuję się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (na warunkach określonych we wzorze 

umowy). 

4. Cena za usługę obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w zapytaniu ofertowym oraz 

w ofercie. 

5. Termin ważności oferty (związania ofertą) wynosi ………….. dni od dnia upływu terminu do 

złożenia oferty. 

6. Oferta nie może być odwołana po jej złożeniu i w trakcie terminu związania ofertą, 

7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Oferenta za zgodność 

z oryginałem.  

 

……………………………………………………………………………..  

/Data i podpis Oferenta/ 

 

 



 

 

 

Klauzula informacyjna 

Przekazywana przez Zamawiającego w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu 

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 (dalej jako RODO). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych związanych z przedmiotowym zapytaniem 

ofertowym w tym niezbędnych do rozpatrzenia i oferty, zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia 

działań przed jej zawarciem, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, 

adresu, stanowiska, nazwy firmy, NIP, Regon (w zależności od tego, jakie dane osobowe Pani/Pan 

podał/a - dalej jako: dane osobowe) jest PLUM sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach, ul. Wspólna 19, 

Ignatki, 16-001 Kleosin (dalej jako ADO).  

2. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane 

osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, 

który przekazał ADO Pani/Pana dane osobowe, jako niezbędne do wykonania umowy na jego 

rzecz lub podmiot wykonujący na Pana/Pani rzecz czynności lub usługi związane z koniecznością 

przekazania Pani/Pana danych osobowych na rzecz PLUM sp. z o.o. w celu złożenia i rozpatrzenia 

oferty. 

3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: plum@plum.pl, za pomocą telefonu: 85 749-70-00, 

drogą pocztową: ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin. 

4.  Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane: 

1) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie lub na żądanie 

podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, f  RODO; 

2) w celu zawarcia i prawidłowej realizacji zawartej z ADO Umowy - podstawa prawna art. 6 

ust. 1 lit. b  RODO; 

3) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO – 

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

4) w celu przechowywania po zakończeniu trwania zapytania ofertowego na wypadek 

ewentualnego ponownego zainteresowania moją ofertą w przyszłości, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes ADO - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom 

świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, 

usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i 

na zasadach określonych przepisami prawa. 

6. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

7. Dane osobowe będą przechowywane: 

1) w przypadku nie przyjęcia oferty – przez okres ważności oferty, 

2) w przypadku nawiązania współpracy – przez okres obowiązywania umowy oraz okres 

przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa,  

3) przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie 

przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej, 

4) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu 

dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, 

5) do czasu zrealizowania celu w postaci przechowywania po zakończeniu trwania 

umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania moją ofertą w 

przyszłości lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych 



 

 

w tym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż 

przez okres przechowywania danych w innych celach wskazanych powyżej. 

8. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania. 

9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia 

danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

10. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, gdy uznam, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych.  

11. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia 

przedłożonej oferty oraz zawarcia i realizacji Umowy. W przypadku niepodania danych 

niemożliwe będzie nawiązanie współpracy.  

12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

względem mnie, w tym do profilowania.  

13. Niniejsza klauzula informacyjna stanowi uzupełnienie ogólnej informacji, dostępnej na stronie 

http://plum.pl/media/download/RODO.pdf 

 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:  

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że z uwagi na fakt, że moje dane osobowe 

będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, 

przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w w/w 

celu z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją.  

 

 

 

  

http://plum.pl/media/download/RODO.pdf

