
 

  Procedura udzielenia Zamówień Publicznych do kwoty 130 000 zł 
Warszawa, dnia 6.07.2022 r.  

 
 
 

Zaproszenie do składania ofert 
 
 
 

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy (dalej: Zamawiający) 
zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenia zamówienia publicznego w wartości szacunkowej nie 
przekraczającej kwoty 130 000 złotych, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na: dostawę fartuchów oraz asortymentu 
zabezpieczającego RTG, zabezpieczającego przed promieniowaniem jonizującym dla Pracowni Hemodynamiki i 
Radiologii.  
 
Warunki udziału w postępowaniu:  
 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie do ewidencji działalności gospodarczej.  
 
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fartuchów oraz innego asortymentu zabezpieczającego przed 
promieniowaniem jonizującym (RTG) dla Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w 
Warszawie.  

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
a. Fartuchy oraz osłony RTG: wykonane z bezołowiowej mieszaniny antymonu i bizmutu, lżejsze od 

standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniające deklarowaną ochronę przy 
napięciu 60-110kV waga maksymalna nie większa niż 5,40 kg/m2 dla współczynnika ochrony 0,5 mm 
Pb, zgodny z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014.  

b. Materiał zewnętrzny: wykonany z tkaniny pokrytej warstwą PU (poliuretanu), odporny na 
uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, wolny od lateksu i PCW,  
bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. 

c. Gwarancja: minimum 36 miesięcy.  
d.  Kolory do wyboru.  
e. Do oferty należy dołączyć certyfikat CE i Deklaracje Zgodności do każdego oferowanego modelu . 
f. Kartę charakterystyki materiału ochronnego. 

 
 
Ilości , fasony oraz rozmiary asortymentu wykonanego z materiału bezołowiowego :  

a. Fartuch dwuczęściowy typu: Garsonka Poziom ochronności (całkowita): przód 0,5 mm PB; tył 
0,25mmPB; Fason kamizelki: Zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, dopasowanie kamizelki 
za pomocą nakładających się paneli przednich, zapinanych na rzepy z przodu, kamizelka posiadająca 
poduszki  łagodzące nacisk na barki .  Fason spódnicy: Zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, 
spódnica zapinana na rzep   
Rozmiar S – 3 szt. / Rozmiar M – 6 szt. / Rozmiar L – 4 szt. / Rozmiar XL – 5 szt.  

b. Fartuch jednostronny: Poziom ochronności (całkowita): przód 0,5 mm PB; Fartuch jednostronny, 
zapewniający pełną ochronę użytkownika z przodu, jednoczęściowy, dopasowanie fartucha za 
pomocą  taśm  zapinających na klamrę z przodu.  
Rozmiar S – 4 szt. / Rozmiar M – 5 szt. / Rozmiar L – 5 szt. / Rozmiar XL – 7 szt.  

c. Fartuch dwustronny: Poziom ochronności (całkowita): przód 0,5 mm PB; tył 0,25mmPb; Fartuch 
dwustronny, zapewniający pełną ochronę użytkownika, jednoczęściowy, dopasowanie fartucha za 
pomocą nakładanych na siebie paneli przednich, zapinanych na rzep z przodu, posiadający poduszki 
łagodzące nacisk na barki .  
Rozmiar L – 2 szt. / Rozmiar XL – 2 szt.  



 

d. Osłona tarczycy: Poziom ochronności (całkowita): przód 0,5 mm PB; kołnierz wykonany w formie 
stójki o szerokości 5 cm ze śliniakiem o długości 8 cm, z zapięciem typu rzep.  
Ilość – 25 szt.  

e. Dodatkowy pas podtrzymujący: Samodzielny pas podtrzymujący do osłon RTG – 4 szt.  
g. Okulary ochronne RTG, chroniące przed promieniowanie jonizującym, Poziom ochronności 0,75 mm 

Pb (+/- 0.05mmPb) przód, 0,75mmPb boki; Rozmiar uniwersalny – Ilość – 10 par.  
 

Ilości , fasony oraz rozmiary asortymentu wykonanego z materiału ołowiowego : 
 

a. Kamizelka, wykonana z materiału ołowiowego, ochronności (całkowita): przód 0,5 mm PB; tył 0,25mmPB, 
zapinana na suwak. Rozmiar L – 1 szt.  

b. Pół fartuch, wykonany z materiały ołowiowego, ochronności (całkowita): 0,5 mm PB; Rozmiar minimum 50 
cm x 50 cm; zapinany na rzep – 3 szt.  

 
Kryterium oceny ofert:  
 

a. Kryterium wyboru ofert stanowi, suma cen brutto z poszczególny asortyment wyszczególniony w opisie 
przedmiotu zamówienia.  

b. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.  
c. Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie zamówienia na Formularzy Ofertowym, który stanowi załącznik 

numer 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.  
d. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

 
Termin oraz miejsce składania ofert.  
 

a. Oferty oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy należy złożyć w kancelarii Narodowego Instytutu Kardiologii 
Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie ul. Alpejska 42 w terminie do dnia 08.07.2022r Do 
godziny:11;00 

b. Komisyjne otwarcie ofert dnia: 08.07.2022 r Godzina: 11;30 
c. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.  

 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Edward Ubermanowicz, kontakt: 725-993-806 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Klauzula Informacyjna  dla  kontrahentów  Instytutu 
Załącznik Nr 2 – Formularza Asortymentowo-Cenowy 
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy 
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