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Ropczyce, dnia 20.05.2022 r.  

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr DZ_2022_05 

na zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej 

 

 

Zamawiający: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach: 

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 

39-100 Ropczyce 

 

REGON: 690692118 

NIP 8181429388 

Tel/fax:  17 2218 312 / 17 2218 929 

E-mail: zozropczyce@pro.onet.pl  

adres strony internetowej: www.zozropczyce.pl 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Zadanie 1. Dostawa kompensatora mocy biernej do Szpitala Powiatowego w Sędziszowie      

Małopolskim, ul. Wyspiańskiego 14, 39 -120 Sędziszów Małopolski 

 

1. Kompensator mocy biernej o parametrach: 

 

•  maksymalna moc modułów 50kVAr (kilowar) o wymiarach nie większych niż 545 x 200 x 419 mm 

•  kompensacja harmonicznych nieparzystych do 49 rzędu włącznie i parzystych do 50 rzędu       

włącznie 

•  ustawienie priorytetów – kompensacja mocy/filtracja harmonicznych/symetryzacja faz 

•  opcja automatycznego załączenia kompensacji po zaniku napięcia 

•  możliwość ograniczenia mocy 

•  możliwość kompensacji w systemie nadążnym do zadanego współczynnika mocy lub   zadanej 

wartości mocy biernej 

•  komunikacja RS485, protokół Modbus RTU 

•  sygnalizacja świetlna na obudowie, wskazująca: zasilanie, pracę ciągłą, błąd 

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach 
39-100 Ropczyce ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54, 

Tel.: 17  2218-616 (centrala) Tel.: 17 2218-312 (Sekretariat). Fax:  17 2218-929 

www.zozropczyce.pl e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl 

REGON: 690692118 NIP: 818-14-29-388 KRS: 0000019034 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 

XII Wydział Gospodarczy. Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego  Region 

Podkarpacki, numer konta: 84 1130 1105 0005 2009 8420 0002 . 

 

 

 

 

 

http://www.zozropczyce.pl/
mailto:zozropczyce@pro.onet.pl


S t r o n a  2 | 4 

Zadanie  nr 2. Dostawa kompensatora mocy biernej do Przychodni Rejonowej w Ropczycach, ul. Ks. 

Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39 -100 Ropczyce 

 

2.  Kompensator mocy biernej o parametrach: 

• maksymalna moc modułów 30kVAr (kilowar) o wymiarach nie większych niż 525 x 200 x 378 mm 

•  kompensacja harmonicznych nieparzystych do 49 rzędu włącznie i parzystych do 50 rzędu włącznie 

•  ustawienie priorytetów – kompensacja mocy/filtracja harmonicznych/symetryzacja faz 

•  opcja automatycznego załączenia kompensacji po zaniku napięcia 

•  możliwość ograniczenia mocy 

•  możliwość kompensacji w systemie nadążnym do zadanego współczynnika mocy lub zadanej 

wartości mocy biernej 

•  komunikacja RS485, protokół Modbus RTU 

•  sygnalizacja świetlna na obudowie, wskazująca: zasilanie, pracę ciągłą, błąd 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy 

 

3. Termin obowiązywania gwarancji – zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

4. W koszt zakupu przedmiotu zamówienia należy wliczyć jego dostawę na adres wskazany przez 

Zamawiającego, przyłączenie urządzeń do bieżącej instalacji oraz wprowadzenie odpowiednich 

ustawień kompensatora.  

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia odpowiednio dla:   Zadania 

1 do Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim, ul. Wyspiańskiego 14, 39 -120 Sędziszów 

Małopolski 

           Zadania 2 do Przychodni Rejonowej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39 -    100 

Ropczyce, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przyłączenia urządzeń do bieżącej instalacji elektrycznej oraz 

wprowadzenia odpowiednich ustawień kompensatora. 

 

7. Warunki płatności – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

 

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga): 

Cena: 100% 

            Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto.   Pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane wg kolejności od najniższej do najwyższej. 

 

9. Sposób przygotowania oferty 

  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być   

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi być bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do oferty (oryginał lub kopia pełnomocnictwa wystawionego przez osoby 

upoważnione, aktualny wpis Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

odpis z rejestru przedsiębiorców KRS).  
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Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY”, wraz 

z niezbędnymi załącznikami.  

Ofertę stanowią: 

a) Formularz ofertowy  

b) Stosowne pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 

c) Aktualne zaświadczenie o wpisie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS. 

 

10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 26.05.2022 r. do godz. 10:00 

w siedzibie Zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,  ul. Ks. Kard. St. 

Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, Sekretariat osobiście lub za pośrednictwem poczty. O dacie 

wpływu decyduje termin jej doręczenia. 

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pod adresem 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, 

pokój nr 26. 

 

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie 

osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.  

2. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: 

zaopatrzenie@zozropczyce.pl 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie istotne zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem ofertowym i umieści je na swojej stronie internetowej bez wskazania źródła 

zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed 

upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.  

4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o 

każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz 

zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.  

5. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami i udzielania 

wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest: Wiesława Janik - Kierownik Działu Technicznego ZOZ 

Ropczyce:, tel. 17 22 31 734. 

12. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu wyników postępowania Zamawiający 

skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu szczegółowych ustaleń dotyczących realizacji 

zamówienia. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu jednego z kompensatorów. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w zakresie 

poszczególnych zadań bez podania przyczyny.  

15. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia przesłanek 

określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Niezależnie od 

wyniku postępowania, Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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    Klauzula informacyjna 

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, adres 

siedziby: ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-120 Ropczyce,  tel. 17 2218616 ; adres e-mail: 

zozropczyce@pro.onet.pl. 

▪ z inspektorem ochrony danych osobowych w ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH można 

skontaktować się pod numerem telefonu 17 2231714, adres e-mail: iod@zozropczyce.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z 

zapytaniem ofertowym  DZ_2022_05 na zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− 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 ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

− 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. 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: 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. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy(Zadanie I i II) 

2. Wzór umowy 

 

 

 

o. DYREKTOR 


