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Nr sprawy ZPU 6/2022 

Opole, dnia  16.02.2022 r. 

L. dz.  209/DO/2022 

Do wszystkich zainteresowanych 

ZAPROSZENIE 
do złożenia oferty cenowej  

  [wartość szacunkowa  zamówienia nie przekracza, kwoty 130 000,00 PLN] 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, NIP 754-25-54-112, jako 

Zamawiający, działając na mocy art. 26 ust.4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (tekst jednolity: Dz.U.2021.711) – zwanej dalej „ustawą”, zaprasza Państwa do złożenia 

oferty cenowej. 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie obsługi pielęgniarskiej 
podczas poboru krwi, a w szczególności wykonywanie następujących czynności:  
1) identyfikacja dawcy, 
2) identyfikacja zabiegu na podstawie kwalifikacji lekarza, 
3) pobieranie krwi pełnej, 
4) pobieranie próbek na badania dodatkowe (serologiczne, wirusologiczne, inne), 
5) obsługa urządzeń do pobierania krwi i jej preparatów: wagi elektroniczne, zgrzewarki, 

rolery oraz sprzętu jednorazowego użytku, 
6) przygotowanie stanowiska pracy i utrzymywanie go w czystości, 
7) prowadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej przez obowiązujące procedury 

(w tym obsługa komputera i programu IBS), 
8) opieka nad dawcą w czasie i po zakończeniu pobierania krwi, 
9) bieżąca kontrola posiadanego sprzętu (ilość, daty ważności) i narzędzi, ich prawidłowe 

mycie i dezynfekcja, 
10) zgłaszanie niepożądanych zdarzeń usterek, niedoborów sprzętu kierownikowi działu, 
11) poddawanie się obowiązkowym szkoleniom z procedur w zakresie świadczeń 

zdrowotnych objętych umową.  
12) dochowania tajemnicy informacji i danych pozyskanych w związku z realizacją umowy, 

a w szczególności danych dotyczących krwiodawców, 
13) przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki krwiodawcy, 
14) przestrzegania standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez 

Udzielającego zamówienia tj. Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP),  
15) przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych,  
16) zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u Udzielającego zamówienia 

wewnętrznych przepisów podczas realizacji zamówienia,  
17) prowadzenie na rzecz Udzielającego zamówienia wymaganej dokumentacji, 
18) stosowania się do uwag osób uprawnionych do nadzorowania w imieniu Udzielającego 

zamówienia sposobu realizacji umowy, którymi są: Z-ca Dyrektora ds. Medycznych, 
Kierownik Działu Dawców i Pobierania, lekarz kwalifikujący dawców oraz koordynator 
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ekipy wyjazdowej. 
2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa wyżej będą udzielane: 

1) podczas ekip wyjazdowych – akcji zewnętrznego poboru krwi na terenie województwa 
opolskiego  

2) w siedzibie RCKiK w Opolu, ul. Kośnego 55, 
3) w Terenowym Oddziale w Brzegu, ul. Mossora 1, 
4) w Terenowym Oddziale w Kędzierzynie -Koźlu, ul. Koszykowa 5B, 
5) w Terenowym Oddziale w Kluczborku, ul. Katowicka 26, 
6) w Terenowym Oddziale w Nysie, ul. Piłsudskiego 47, 

3. Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych dla wszystkich lub części podanych powyżej lokalizacji, np. tylko w danym 
oddziale lub tylko w danym oddziale i na ekipach wyjazdowych w wybranych powiatach, lub 
tylko na ekipach wyjazdowych w wybranych powiatach. 

4. Miesięczny harmonogram udzielania świadczeń w poszczególnych lokalizacjach ustalać będą 
wyznaczeni przez Udzielającego zamówienie kierownicy komórek organizacyjnych i będą one 
ustalane z Przyjmującym zamówienie w terminie do 25-go dnia każdego miesiąca 
poprzedzającego miesiąc udzielania świadczeń.  

5. Pierwszeństwo w ustalaniu harmonogramu będą miały osoby Przyjmujące zamówienie, 
które zaoferowały najniższe ceny za udzielanie świadczeń zdrowotnych w danej 
lokalizacji.  

6. W przypadku ekip wyjazdowych Udzielający zamówienia zapewnia transport do miejsca 
udzielania świadczeń spod siedziby RCKiK w Opolu. Czas dojazdu nie wlicza się w czas 
udzielania świadczeń. 
 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 24 miesiące tj. od. 01.03.2022 r. do 29.02.2024 r. 

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny i przejrzysty na 
formularzu stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

2. Oferta powinna być podpisana przez Oferenta. 
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

z dopiskiem „OFERTA NA USŁUGI PIELEGNIARSKIE - ZPU 6/2022”. 
4. KRYTERIA OCENY OFERTY CENOWEJ  
 
Przy wyborze ofert Udzielający zamówienie będzie brał pod uwagę zaoferowaną cenę.  
RCKiK w Opolu ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przewiduje zawarcie umów z 
wszystkimi Oferentami, których cena za 1 godzinę wykonywania świadczeń nie przekroczy 
maksymalnej ceny za godzinę przewidzianej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przez 
Udzielającego zamówienia. 
 
W toku badania i oceny ofert  może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty. 
    

UWAGA:  

RCKiK w Opolu zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. 
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4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty cenowe prosimy złożyć w terminie nie później niż do dnia 24.02.2022 r.  do godziny 12:00 

w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, ul. Kośnego 55, 

Budynek B, I pięto, Sekretariat - pokój 4. 

 

5. POZOSTAŁE INFORMACJE  
1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia 

w rozumieniu przepisów Pzp (tekst jednolity: Dz.U. 2021.1129 ze zm.; dalej: Pzp) oraz nie 
kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert cenowych. 

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert cenowych, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania przesłanych dokumentów. W toku badania i oceny ofert cenowych 
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących treści 
złożonych ofert cenowych. 

3. Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych wzorów umów stosowanych u 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty cenowej bez podania 
przyczyny. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu w szczególności związanych z przygotowaniem oferty cenowej. 

 
6. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 
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 rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”  Zamawiający informuje, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Opolu (dalej „RCKiK”), ul. Kośnego 55; 45-372 Opole, NIP: 754-25-54-112, REGON: 
000292103, nr telefonu 77 44 13 809. 

2. RCKiK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nr tel. 77 44 13 809;  
       e-mail - iod@rckik-opole.com.pl 
3. Dane osobowe osoby fizycznej pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego nr ZPU 6/2022 pn. „Świadczenia zdrowotne w zakresie obsługi pielęgniarskiej 
podczas poboru krwi”. przeprowadzonego na podstawie art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz zawarciem i 
realizacją Umowy, będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu udzielenia zamówienia 
publicznego, w tym wykonania Umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się 
z zawartą Umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu 
wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków 
prawnych). 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, m.in.  organy administracji 
publicznej, organy administracji skarbowej. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej 
RCKiK w Opolu. 

mailto:iod@
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6. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w punkcie 3. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane będą przez 
administratora do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania faktur na cele podatkowe. 

8. Dane osobowe osoby fizycznej będą przechowywane w zakresie  zgodnym z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  

9. Dane osobowe osoby fizycznej nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 

10. Podanie danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej będącej uczestnikiem 
postępowania o udzielenie zamówienia jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania określonych danych 
osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 
niemożliwość zawarcia i realizacji umowy.  

11. W odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

12. Osoba fizyczna podająca dane osobowe posiada: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników 

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, przy czym prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, 
że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jej  dotyczących narusza przepisy RODO; 

13. Osobie fizycznej nie przysługuje: 
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  jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do zaproszenia: 

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 
2. Załącznik nr  2 - oświadczenie dla podmiotów wieloosobowych  
3. Załącznik nr  3 - oświadczenie dla podmiotów jednoosobowych 
4. Załącznik nr  4a - wzór umowy dla podmiotów wieloosobowych 
5. Załącznik nr  4b - wzór umowy dla podmiotów jednoosobowych 


