Katowice, 12 maja 2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
na dostawę walizki do oględzin zwłok
Dotyczy projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych
na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka, nr POWR.03.01.00-00DU55/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
I. Zamawiający
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (dalej WSZOP)
40-007 Katowice, ul. Bankowa 8
II. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie o udzielenie
z procedurą rozeznania rynku.

zamówienia

prowadzone

jest

zgodnie

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa walizki do oględzin zwłok.
Charakterystyka oczekiwanych przez Zamawiającego funkcjonalności walizki do
oględzin zwłok:
Walizka z tworzywa sztucznego (kopolimer polipropylenowy). Obudowa spełniająca
normę IP67 gwarantująca pełną ochronę przed wodą przy zanurzeniu do 1 metra
oraz zabezpieczająca zawartość przed pyłem i kurzem. Walizka wyposażona w kółka
transportowe, wydłużony uchwyt ułatwiający transportowanie, cztery wytrzymałe
zapięcia i zawór ciśnieniowy oraz posiadająca wewnętrzny organizer zabezpieczający
wyposażenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas transportu w tym:
1.
paletę wiekową
2.
paletę uchylną
3.
organizer daktyloskopijny
4.
organizer traseologiczny
zapewniający łatwy i szybki dostęp do każdego elementu wchodzący w skład
zestawu.
- Wymiary zewnętrzne max: 610 mm x 480 mm x H290 mm
- Wymiary wewnętrzne min.: 530 mm x 400 mm x H240 mm
- Waga walizki max. : 7 kg
- Pojemność min.: 53 L
Paleta w wieku:
1. Płytka szklana do rozprowadzania tuszu o wymiarach około 20 x 25 cm – 1
szt.
2. Rękawice gumowe rozmiar – 2 pary
3. Rękawice sterylne rozmiar – 2 pary
4. Torebki foliowo-papierowe samozamykające się do sterylizacji o wym.,
90x200mm – 10 szt.
5. Torebki foliowo-papierowe samozamykające się do sterylizacji o wym.,
150x300mm – 10 szt.
6. Linijka fotograficzna plastikowa, z kątem prostym, 15/30 cm – 3 szt.
7. Linijka fotograficzna plastikowa, z kątem prostym, 10/00 cm – 3 szt.
8. Linijka fotograficzna plastikowa 40 cm – 3 szt.
9. Zestaw znaczników samoprzylepnych do oznacza śladów , A4 - 25 ark
- Alfabet A-Z (26 liter) z linijką 2 cm - 65 szt.
- Numerki 0-9 z linijką 2 cm - 25 szt.
- Czyste pole z linijką 2 cm - 5 szt.

- Strzałki - 5 szt.
Paleta uchylna
1. Łyżka do daktyloskopowania zwłok z dociskiem – 1 szt.
2. Naklejki korekcyjne - 250 szt.
3. Zestaw przyrządów do przełamywania stężenia pośmiertelnego - 3 szt (1 kpl.)
4. Nożyczki ze stali nierdzewnej długości , 14 cm – 1 szt.
5. Nożyczki do przecinania ubrań – 1 szt.
6. Obcinacz do paznokci – 1 szt.
7. Oprawka do ostrzy ze stali chirurgicznej, nr 4 – 1 szt.
8. Ostrza chirurgiczne, nr 22 – 2 szt.
9. Pęseta długości ok. 10 cm z końcówką płaską – 1 szt.
10. Pęseta długości ok. 18 cm z końcówką płaską – 1 szt.
11. Pęseta długości ok. 25 cm z końcówką płaską – 1 szt.
12. Poduszka daktyloskopijna ceramiczna o średnicy 38 mm – 1 szt.
13. Strzykawka do inekcji podskórnej, 5 ml - 5 szt.
14. Strzykawka do inekcji podskórnej, 10 ml - 5 szt.
15. Igła do inekcji podskórnej - 10 szt.
16. Wałek daktyloskopijny gumowy do rozprowadzania tuszu, 5 cm – 1 szt.
17. Termometr z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, mierzący temperaturę w
zakresie – 25 °C do + 50 °C z dokładnością pomiaru 0,1 ºC – 1 szt.
18. Patyczki sterylne do pobierania wymazów B030 – 10 szt.
19. Patyczki sterylne do pobierania wyskrobin spod wyskrobin – 10 szt.
20. Lusterko stomatologiczne – 1 szt.
21. Rozwieracz do szczęk – 1 szt.
22. Obcinacz kości – 1 szt.
23. Pilnik do paznokci – 1 szt.
Organizer daktyloskopijny
1. Alkohol etylowy 96%, 100 ml – 1 szt.
2. Roztwór A do poprawienia jakości listewek papilarnych, 30 ml - 1 szt.
3. Roztwór B do poprawienia jakości listewek papilarnych, 30 ml - 1 szt.
4. Roztwór C do poprawienia jakości listewek papilarnych, 30 ml - 1 szt.
5. Roztwór D do poprawienia jakości listewek papilarnych, 30 ml - 1 szt.
6. Chusteczki do czyszczenia dłoni z tuszu INK-REMOVER– 25 szt.
7. Chusteczki do polepszenia daktyloskopowania linii papilarnych PREPRINT – 25
szt.
8. Chusteczki do dezynfekcji bez zawartości alkoholu - 25 szt.
9. Zmywacz BLUE CLEANER do usuwania tuszu, 100ml – 1 op.
10. Płyn do odkażania AHD1000, 100ml -1 szt.
11. Kombinezon OCHRONNY TYVEK – 1 szt.
12. Osłona na obuwie 21cm – 2 szt.
13. Półmaska przeciwzapachowa i przeciwpyłowa z węglem aktywnym – 1 szt.
14. Rękawiczki jednorazowe – 10 szt.
15. Wałek samotuszujący daktyloskopijnego na opuszki palców – 1 szt.
16. Tusz daktyloskopijny w tubce o pojemności 100 g– 1 szt.
17. Probówki EPPENDORF 1,5ml – 10 szt.
18. Worki plastikowe o pojemności, 35 l – 15 szt.
19. Bloker receptorów węchowych – 10 szt.
20. Mydło – 1 szt.
21. Mydelniczka – 1 szt.
22. Ręcznik bawełniany – 1 szt.
23. Latarka UVG 2– 1 szt.
Organizer traseologiczny
1. IMPRESIL A poliaddycyjna masa silikonowa 2x25ml, szara – 2 kpl.
2. Pistolet do masy silikonowej IMPRESIL A – 1 szt.
3. Końcówki mieszające do masy silikonowej IMPRESIL A - 8 szt.
4. Pasta silikonowa typu „Mikrosil” lub równoważna z utwardzaczem, o łącznej
masie 220 g – 1 zestaw
5. Mleczko LATEKS - 1 zestaw
6. Szalka do mieszania silikonu – 1 szt.
7. Szpatułka do mieszania silikonu - 1 szt.
Organizer biologiczny
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1. Luminol zestaw – 1 szt.
2. Test płytkowy do ujawniania śladów krwi FOB TEST, 25szt. – 1 op.
3. Testy kontaktowe HEMOPHAN, 50 szt. – 1 op.
4. PSA SEMIQUANT - 1 op.
5. Zestaw do pobierania próbek krwi – 2 zestawy
6. Szkiełka mikroskopowe 76x26x1mm, 100szt. – 1 op.
7. Kombinezon - ubranie ochronne XL – 10 szt.
8. Torebka papierowo-foliowa do zabezpieczania śladów 57x100mm – 10 szt.
9. Torebka papierowo-foliowa do zabezpieczania śladów 70x230mm – 10 szt.
10. Torebka papierowo-foliowa do zabezpieczania śladów 90x230mm – 10 szt.
11. Torebka papierowo-foliowa do zabezpieczania śladów 90x135mm – 10 szt.
12. Torebka papierowo-foliowa do zabezpieczania śladów 135x250mm – 10 szt.
13. Bluestar forensic magnum, 125 ml – 1 op.
3. Kod CPV przedmiotu zamówienia:
- 33950000-4 – Sprzęt i artykuły do medycyny sądowej.
IV. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji dostawy walizki do oględzin zwłok Zamawiający wyznacza do 31
maja 2021r. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo wydłużenia terminu
dostawy, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
V. Miejsce dostawy
Siedziba Wyższej
ul. Bankowa 8.

Szkoły

Zarządzania

Ochrona

Pracy

w

Katowicach,

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
Wykluczenie Dostawcy (Oferenta) z udziału w postępowaniu:
a. Zamawiający (beneficjent projektu) wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia Dostawcę (Oferenta) powiązanego z nim kapitałowo lub osobowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą
(Oferentem), polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
w podmiotach, które uczestniczą w postępowaniu,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w podmiotach uczestniczących
w postępowaniu,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika w podmiotach uczestniczących w postępowaniu,
d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z
którąkolwiek
osobą
upoważnioną
do
zaciągania
zobowiązań
w
imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy.
b. W celu wykazania przez Dostawcę (Oferenta) braku podstaw wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku wskazanych powyżej okoliczności,
Dostawca (Oferent) zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego treść zawarto we
wzorze oferty.
VII. Kryteria oceny i wyboru oferty
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Dostawców
(Oferentów) niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi niniejszego
zapytania ofertowego.
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2. Kryteria oceny oferty:
 cena brutto (waga kryterium: 100%), wyrażona w PLN,
 przy założeniu spełnienia przez Dostawcę (Oferenta) kryteriów, o których
mowa w pkt VI.
Zamawiający prosi o podanie ceny uwzględniającej:
 wszystkie obciążenia publicznoprawne wynikające z przepisów prawa,
 wszelkie niezbędne koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszt
dostawy.
 Cena ofertowa oraz pozostałe podane przez Dostawcę (Oferenta) warunki
realizacji zamówienia obowiązują przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Ocena punktowa ceny brutto za dostawę fantomu i defibrylatora ćwiczebnego
zostanie wyliczona według wzoru:
Pc = Cmin/Cof x 100
gdzie:
Pc
- ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta w kryterium „cena
brutto”
Cmin
- najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cof
- cena brutto oferty rozpatrywanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
VIII. Sposób przygotowania oferty
1. Dostawca (Oferent):
- składa ofertę, zgodną ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego
zaproszenia, wypełniając wszystkie elementy składowe oferty,
- opcjonalnie dołącza potwierdzone za zgodność z oryginałem dodatkowe dokumenty,
w tym referencje.
2. Brak któregokolwiek elementu składowego oferty stanowi podstawę do jej
odrzucenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych w ofercie danych.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do skontaktowania się z Dostawcami (Oferentami) w celu
doprecyzowania treści oferty.
5. Złożenie przez Dostawcę (Oferenta) fałszywych lub stwierdzających nieprawdę
dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla
prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Dostawcy (Oferenta) z dalszego
postępowania.
IX. Dodatkowe uwarunkowania prawne
1. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od rozpoczęcia
realizacji dostawy w terminie 14 dni od powiadomienia Dostawcy o wybraniu jego
oferty, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynikającą z
budżetu projektu.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
X. Miejsce i sposób złożenia oferty
Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w
poniższym ogłoszeniu do Zamawiającego na adres: Wyższa Szkoła Zarządzania
Ochroną Pracy w Katowicach, ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice (KANCELARIA czynna
od
pon.
–
pt.
w
godzinach
08.00–16.00)
lub
drogą
elektroniczną:
zapytania.ofertowe@wszop.edu.pl .
XI. Termin złożenia oferty: do dnia 20.05.2021 r. do godziny 12:00
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1. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego. Oferty złożone po terminie
nie będą rozpatrywane.
2. Dostawca (Oferent) przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub
wycofać swoją ofertę.
XII. Kontakt Zamawiającego z Dostawcami (Oferentami)
Osobą uprawnioną do komunikowania się z oferentami jest Beata Kaszlik, email:
zapytania.ofertowe@wszop.edu.pl
XIII. Załączniki
1. Wzór formularza oferty

Zatwierdzono w dniu 12.05.2021 r.
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