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Ogłoszenie konkursowe 
 
 
Działając na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce Dz.u.2022.574 t.j.)., 

 

Narodowy Instytut Kardiologii  
Stefana  kardynała Wyszyńskiego  

Państwowy Instytut Badawczy 
 ul. Alpejska 42,04-628 Warszawa 

 
 

ogłasza konkurs na 
 
 
sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym, w zakresie transportu 
materiału biologicznego w suchym lodzie z Ośrodków badawczych do laboratorium 
Centralnego.  
 

I. Podstawa prawna  
Ustawy: 
1) Ustawa z dnia 18 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2022.574 t.j.), 
2) art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U.2022.1710 t.j.). 
  

II. Zamawiający 
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Alpejska 42,04-628 Warszawa 
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Aneta Wielgosz, email: a.wielgosz3@ikard.pl. 
 
III. Nazwa konkursu 

sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym, w zakresie transportu 
materiału biologicznego w suchym lodzie z Ośrodków badawczych do laboratorium 
Centralnego.  
 
IV. Nr sprawy 

IK.CWBK.067.86.2022  

  
V. Składanie ofert częściowych 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 

 

 

 

mailto:nauka@ikard.pl


 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Zadanie  nr  1:  „Obsługa  niekomercyjnego  badania  klinicznego  pod  akronimem   
„OPTIMAL -HT” w zakresie transportu krwi w suchym lodzie z Ośrodków badawczych 
do Laboratorium Centralnego. 
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie specjalistycznej usługi kurierskiej w zakresie 
przyjęcia, transportu oraz doręczenia przesyłki – materiału biologicznego (krwi), wymagającego 
kontrolowanych warunków przewozu, w temperaturze – 20°C dla Narodowego Instytutu Kardiologii  
w ramach realizowanego projektu pt.: „Optymalna Strategia postępowania u chorych z nieskutecznie 
leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT.”; nr 2020/ABM/01/000037, finansowanego ze środków 
Agencji Badań Medycznych.  
 
Przedmiot zamówienia zadania nr 1 obejmuje: 

1. Wykonanie łącznie 55 transportów, w okresie trwania projektu, tj. do 01.2026 r.  

2. Odbiór materiału z Ośrodków: 

 Uniwersytecki Szpital Kliniczny,  
ul. M.C. Skłodowskiej 24A, 15-27 Białystok; 

 Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny  
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów; 

 Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy, 
               ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz; 

 Gdański Uniwersytet Medyczny,   
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk; 

 NZOZ Poradnia Nadciśnienia Tętniczego Zofia Zadrożna, Małgorzata Zielińska, ul. Franciszka, 
ul. Walczaka 23E lok. 41, 66-400 Gorzów Wielkopolski; 

 Wojewódzki Szpital Zespolony, 
               ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce; 

 Śląski Uniwersytet Medyczny, 
       ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice; 
 Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 

 ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków; 
 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1,  

ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin; 
 SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  

ul. ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź; 
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie 

ul. Żołnierska 18; 10- 561 Olsztyn; 
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Opolu,  

ul. Kośnego 53, 45-372 Opole; 
 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, 

ul. A. Sokołowskiego 11; 70-891 Szczecin; 
 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;  

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław. 

3. Transport odebranych próbek do laboratorium Centralnego, zlokalizowanego  
w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytucie 
Badawczym,  w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42. 

4. Zapewnienie odpowiednich warunków podczas transportu: 
- wykorzystanie specjalistycznych pojemników,  
- utrzymanie próbek w stałej temperaturze -20 °C,  
- zapewnienie suchego lodu. 

5. Zapewnienie loggera temperaturowego do kontroli temperatury dla każdego pojedynczego 
transportu (do wykorzystania dla Ośrodka). 

 



Zadanie  nr  2:  „Obsługa  niekomercyjnego  badania  klinicznego  pod  akronimem   
„STOP CLOT” w zakresie transportu krwi w suchym lodzie z Ośrodków badawczych  
do Laboratorium Centralnego. 
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie specjalistycznej usługi kurierskiej w zakresie 
przyjęcia, transportu oraz doręczenia przesyłki – materiału biologicznego (krwi) wymagającego 
kontrolowanych warunków przewozu, w temperaturze – 20°C dla Narodowego Instytutu Kardiologii,  
w ramach realizowanego projektu pt.: „Optymalna farmakoterapia w zabiegach strukturalnych  
z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie około zabiegowej (STOP CLOT 
Trial) oraz średnioterminowej (SAFE LAAC Trial), nr 2020/ABM/01/00002, finansowanego ze środków 
Agencji Badań Medycznych.  
 

Przedmiot zamówienia zadania nr 2 obejmuje: 

1. Wykonanie łącznie 75 transportów, w okresie trwania projektu, tj.  do 11.2026 r.  

2. Odbiór na zlecenie materiału z Ośrodków: 
 Uniwersyteckie Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

ul. Banacha 1A; Warszawa; 
 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 

Dębinki 7, 80-952 Gdańsk; 
 SPOZ Kliniczny 4 w Lublinie, 

ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin; 
 Kliniczne Centrum Medyczne im. Prof. L. Gieca Śląskiego UM, 

Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice; 
 Szpital Kliniczny Przemienia Pańskiego UM  im. Karola Marcinkowskiego, 

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań. 

3. Transport odebranych próbek do laboratorium Centralnego zlokalizowanego w Narodowym 
Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytucie Badawczym  
w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42. 

4. Zapewnienie odpowiednich warunków podczas transportu: 
- wykorzystanie specjalistycznych pojemników,  
- utrzymanie próbek w stałej temperaturze -20 °C,  
- zapewnienie suchego lodu. 

5. Zapewnienie loggera temperaturowego do kontroli temperatury dla każdego pojedynczego 
transportu (do wykorzystania dla Ośrodka). 

 
Zadanie  nr  3:  „Obsługa  niekomercyjnego  badania  klinicznego  pod  akronimem   
„ARNI-ARVC” w zakresie transportu krwi w suchym lodzie z Ośrodków badawczych  
do Laboratorium Centralnego. 
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie specjalistycznej usługi kurierskiej w zakresie 
przyjęcia, transportu oraz doręczenia przesyłki – materiału biologicznego (krwi), wymagającego 
kontrolowanych warunków przewozu, w temperaturze – 20°C dla Narodowego Instytutu Kardiologii  
w ramach realizowanego projektu pt.: „Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby  
u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory – wieloośrodkowe badanie 
randomizowane ARNI-ARVC”; nr 2021/ABM/01/00004, finansowanego ze środków Agencji Badań 
Medycznych.  
 
Przedmiot zamówienia dot. zadania nr 3 obejmuje: 
1. Wykonanie łącznie 90 transportów, w okresie trwania projektu, tj.  do 08.2027 r.  

2. Odbiór na zlecenie materiału z Ośrodków: 
 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa; 
 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu  

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze; 
 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 



ul. Prądnicka 80, ul. 31-202 Kraków; 
 SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź; 
 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne  

ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk; 
 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin; 
 Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego  

w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań; 
 Śląski Uniwersytet Medyczny, 

ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice; 

3. Transport odebranych próbek do laboratorium Centralnego w zlokalizowanego w Narodowym 
Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytucie Badawczym  
w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42. 

4. Zapewnienie odpowiednich warunków podczas transportu: 
- wykorzystanie specjalistycznych pojemników,  
- utrzymanie próbek w stałej temperaturze -20 °C,  
- zapewnienie suchego lodu. 

5. Zapewnienie loggera temperaturowego do kontroli temperatury dla każdego pojedynczego 
transportu (do wykorzystania dla Ośrodka). 

 
Zadanie  nr  4 :  „Obsługa   projektu „ECBIG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki -
MOSAIC" w zakresie transportu krwi w suchym lodzie z Narodowego Instytutu Kardiologii  
do Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. 
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie specjalistycznej usługi kurierskiej w zakresie 
przyjęcia, transportu oraz doręczenia przesyłki – materiału biologicznego (krwi), wymagającego 
kontrolowanych warunków przewozu, w temperaturze – 20°C dla Narodowego Instytutu Kardiologii 
w ramach realizowanego projektu pt.: „ECBIG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki -
MOSAIC". 

Przedmiot zamówienia zadania nr 4 obejmuje: 
1. Wykonanie łącznie 14 transportów, w okresie trwania projektu, tj. do 12.2023 r. 
2. Odbiór materiału z Narodowego Instytutu Kardiologii ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa. 
3. Transport odebranych próbek do Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Z. Noskowskiego 

12/14,61-407 Poznań. 
4. Zapewnienie odpowiednich warunków podczas transportu: 

- wykorzystanie specjalistycznych pojemników, 
- utrzymanie próbek w stałej temperaturze -20 °C, 
- zapewnienie suchego lodu. 

5. Zapewnienie loggera temperaturowego do kontroli temperatury dla każdego pojedynczego 
transportu (do wykorzystania dla Ośrodka). 

 
Dodatkowe wytyczne realizacji zadań: 

1.   Zlecenia nadania przesyłek będą składane przez Ośrodki telefonicznie, z osobą kontaktową 
wyznaczoną przez Wykonawcę. 

2. Maksymalne wymiary przesyłek (długość, szerokość i wysokość) zostaną określone zgodnie  
z regulaminem świadczenia usług Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru przesyłek od Ośrodków, najpóźniej następnego dnia  
po dniu otrzymania zgłoszeniu (lub w innym uzgodnionym wcześniej dniu), o ustalonej godzinie  
w ciągu dnia oraz do dostarczenia do Laboratorium Centralnego w NIKARD w dniu odbioru 
przesyłki.  

4. Usługi będą świadczone w dni robocze: od poniedziałku do piątku. 

5. Po wykonaniu każdego transportu Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu Protokół 
Transportu, stanowiący załącznik nr 5 do umowy, zawierający dane: 

 



- datę zgłoszenia oraz datę wykonania usługi; 
- dane Ośrodka oraz podpis osoby zamawiającej transport; 
- nazwę i nr badania klinicznego,  którego dotyczą przekazane próbki; 
- ilość przekazanych próbek; 
- imię, nazwisko, nr telefonu oraz podpis osoby realizującej transport; 
- podpis osoby odbierającej przesyłkę w imieniu Zamawiającego; 
- do protokołu należy dołączyć wydruk otrzymany z rejestratora czujników temperatury lub 

przekazać logger w przypadku użycia jednorazowego urządzenia.  

6. Odbiór przesyłki od osoby realizującej zamówienie będzie odbywał się w siedzibie NIKARD przez 
wyznaczoną do tego osobę, po wcześniejszym otrzymaniu informacji o realizacji transportu.. 

7. W zadaniu nr 4 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru przesyłek z siedziby NIKARD, najpóźniej 
następnego dnia po dniu otrzymania zgłoszeniu (lub w innym uzgodnionym wcześniej dniu),  
o ustalonej godzinie w ciągu dnia oraz do dostarczenia do Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN  
w dniu odbioru przesyłki, gdzie nastąpi jej odbiór przez osobę do tego uprawnioną. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do adresata przesyłkę w stanie nienaruszonym  
i niezniszczonym.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami za szkody 
wynikłe z tytułu niewykonania usługi, a w szczególności za uszkodzenie, ubytek lub utratę 
przesyłki. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszystkie szkody wynikające z niedostarczenia, 
zagubienia, zniszczenia przesyłek.  

10. Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

11. Zamawiający zastrzega, że podane ilości przesyłek mają charakter szacunkowy, stanowią element 
niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego 
zobowiązania do nadawania przesyłek kurierskich w podanych ilościach.  

12. Zamawiający zastrzega, że lokalizacje, dane oraz liczba Ośrodków w ramach wykonania każdego 
zadania, może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że wszystkie Ośrodki będą zlokalizowane na teranie 
Polski.  

 
VII. Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 

 
VIII. Warunki udziału w konkursie 
1. O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  spełniają  warunki  udziału   

w  postępowaniu i wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu konkursowym. 
2. Wykonawca posiada aktualne kwalifikacje i uprawnienia do przewozu krwi i jej składników na 

zasadach określonych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 4 stycznia 2013r. 
(DzU.13.5) w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają 
pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami. 

  
 
IX. Wykluczenie Wykonawców 
Zamawiający wykluczy z postępowania konkursowego Wykonawcę, wobec którego zachodzą poniższe 
podstawy wykluczenia; 
1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 



d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 
cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom   
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony  
w przepisach prawa obcego; 

2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa  
w pkt 1; 

3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 
lub wnioski niezależnie od siebie; 

6. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

7. podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

8. Oferty złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z niniejszego konkursu zostaną 
odrzucone.  

 
X. Kryteria oceny ofert 

Kryteria oceny ofert i ich wagi: 
a) Cena – 90% 
b) Doświadczenie Wykonawcy – 10% 

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

1. Cena brutto oferty  

       Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium, według następującego wzoru: 
 
 

C of. n. 
Cn = ----------------------- x 90 

C of. b. 



gdzie:  
Cn – liczba punktów za kryterium cena 
C of. n. – cena oferty najniższej 
C of. b. – cena oferty badanej 

 

2. W kryterium doświadczenie Wykonawcy. 

1) Wykonawca uzyska następującą dodatkową ilość punktów, jeżeli: 
- posiada doświadczenie w obsłudze nie więcej niż dwóch badań klinicznych –  otrzyma - 5 pkt; 
- posiada doświadczenie w obsłudze  więcej niż dwóch badań klinicznych–  otrzyma - 10 pkt. 

2) Jeśli wykonawca posiada doświadczenie w obsłudze badań klinicznych zobowiązany jest do 
złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 

       

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów – 

„P”, gdzie P oznacza sumę uzyskanych punktów w kryterium: „Cena brutto oferty (Cn)” oraz 

Doświadczenie w badaniach klinicznych (Dw)” . 

P = Cn + Dw  

 
XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca w formularzu ofertowym w części na którą składa ofertę poda: cenę netto, stawkę 

podatku VAT oraz cenę brutto, która stanowi cenę oferty w danej części. 
2. Cenę oferty należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
3. Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania usługi. 
 
XII. Sposób przygotowania i złożenia ofert 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia 

konkursowego); 
2. Wraz z ofertą należy złożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z konkursu, o którym mowa w pkt IX 
niniejszego ogłoszenia konkursowego (w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do 
ogłoszenia konkursowego); 

2) odpis     lub     informacja     z     Krajowego     Rejestru     Sądowego     lub     z     Centralnej     
Ewidencji    i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) oświadczenie, dotyczące doświadczenia, stanowiący załącznik nr 1 do formularza ofertowego 
(jeżeli dotyczy).  

3. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem, podpisem 
zaufanym lub osobistym albo w formie skanu podpisanej przez Wykonawcę lub osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na adres: nauka@ikard.pl wraz z załącznikami. 

4. Termin składania ofert upływa w dniu: 09.01.2023 r. o godz. 12:00. 
5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie oraz oferty złożone w inny sposób nie 

będą oceniane. 
 
XIII. Badanie i ocena ofert 
1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została najwyżej oceniona spełnia warunki udziału w konkursie. W przypadku, gdy wykonawca, 
którego oferta została najwyżej oceniona spełnia warunki udziału w konkursie, Zamawiający nie 
będzie badał spełnia warunków udziału w zapytaniu ofertowym pozostałym Wykonawców, którzy 
złożyli oferty. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia 
- wyjaśnień dotyczących złożonej oferty; 
- wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów; 
- oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt X, w przypadku ich braku, gdy  

są niekompletne lub zawierają błędy. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi w ofertach omyłki rachunkowe i pisarskie. 
4. Zamawiający odrzuci oferty, jeżeli: 



- zawiera błędy w obliczeniu ceny z zastrzeżeniem oczywistych omyłek rachunkowych; 
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 
- zaoferowane przedmiot zamówienia jest niezgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
- nie spełnia lub nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
- wezwany przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie uzupełni oświadczeń  

i dokumentów wskazanych pkt X. 
7. Uzasadnienie odrzucenia oferty oraz wykluczenia wykonawcy zostanie przesłane wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty wraz z informacją o wyborze oferty lub informacją  
o unieważnieniu postępowania. 

 
XIV. Unieważnienie konkursu 
1. Zamawiający unieważni konkurs w danej części, jeżeli: 

- nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu; 
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jako Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy kwotę 
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty; 

- środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości lub 
części zamówienia nie zostaną mu przyznane. 

2. Informacja o unieważnieniu konkursu będzie zawierała co najmniej uzasadnienie unieważnienia. 
 
XV. Wybór najkorzystniejszej oferty 
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu oraz ofert Wykonawców, nie podlegających wykluczeniu. 
2. Informacja o wyborze oferty będzie zawierała nazwę wybranego Wykonawcy. 
 
XVI. Wzór umowy oraz sposób zawarcia umowy 
1. Wykonawca, które oferta została wybrana w drodze konkursu zobowiązuję się do podpisania 

umowy na wykonania usługi.  
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed zawarciem umowy z Zamawiającym kopię polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. 
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
5. Zmiana terminu i miejsca podpisania umowy przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie  

po telefonicznym lub mailowym ustaleniu z Zamawiającym nowego terminu i daty podpisania 
umowy. 

6. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, 
Zamawiający zaprosi kolejnego Wykonawcę z listy do zawarcia umowy lub unieważni zapytanie 
ofertowe, po uprzednim sprawdzeniu czy kolejny Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu konkursowym. 

 
XVII. Ochrona danych osobowych 
1. Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). 

2. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o informacjach poufnych, rozumie się przez to wszelkie 
informacje lub dane dotyczące działalności Zamawiającego, w szczególności informacje 
organizacyjne, finansowe, prawne, biznesowe, techniczne, w tym dotyczące zakresu współpracy, 
know-how lub inne informacje mające wartość gospodarczą, a także informacje pozyskane w 
wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich 
ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne dotyczące 
Zamawiającego przekazane Wykonawcy w związku z Umową lub w których posiadanie 
Wykonawca wejdzie w trakcie wykonywania Umowy, przez cały okres obowiązywania Umowy, jak 
również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 



4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za informacje poufne nie są uważane 
informacje, które Strona jest zobowiązana ujawnić na mocy obowiązujących przepisów, informacje 
ogólnie dostępne oraz informacje, które były znane Stronie przed otrzymaniem ich od Strony 
ujawniającej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się: 
a) nie ujawniać informacji poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiającego, udzielonej na 

piśmie pod rygorem nieważności; 
b) wykorzystywać informacje poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy; 
c) nie powielać informacji poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji 

Umowy; 
d) zabezpieczać otrzymane informacje poufne przed dostępem osób nieuprawnionych w stopniu 

niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru. 
6. Strona może udostępnić informacje poufne w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy swojemu 

personelowi oraz współpracownikom. Strona zobowiąże te podmioty do przestrzegania poufności.  
Strona udostępniająca jest odpowiedzialna za naruszenia poufności informacji poufnych 
spowodowane przez takie osoby i podmioty. W przypadku powierzenia wykonania Umowy przez 
podwykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do pouczenia podwykonawcy o obowiązku 
zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszej Umowie, w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

7. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy tych informacji, które zostały zgodnie z prawem 
upublicznione. 

8. W przypadku ujawnienia lub niezgodnego z niniejszą Umową wykorzystania przez Wykonawcę 
informacji, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może korzystać z wszelkich dostępnych 
środków ochrony prawnej, a w szczególności z możliwości pociągnięcia Wykonawcy do 
odpowiedzialności, o której mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1010 z późn. zm.). 
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