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Łódź, 28 stycznia 2021 r. 

ZATWIERDZIŁ 

 

 

Dyrektor 

ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 

(-) Artur Olsiński 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa 

jest nie mniejsza niż 50 000 PLN, a nie przekracza kwoty 130 000 PLN, działając zgodnie 

z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział 

Wojewódzki z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na: 

 

„POŁĄCZENIE LOKALIZACJI ŁOW NFZ WYSOKOWYDAJNĄ SIECIĄ WAN, 

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ DZIERŻAWA WŁÓKIEN 

ŚWIATŁOWODOWYCH” 

 

1. Zamawiający: 

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki 

ul. Kopcińskiego 58 

90-032 Łódź 

tel. 42 275 48 53 

fax. 42 275 48 50 

e-mail: przetargi@nfz-lodz.pl 

strona www: www.nfz-lodz.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 zestawienie łącza do obsługi rozległej sieci transmisji danych Łódzkiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 

 zestawienie łącza dostępowego do sieci INTERNET, 

 dzierżawa czterech włókien światłowodowych, 

 konfiguracja urządzeń zakończenia łącza, 

 utrzymanie i serwis ww. łącz teletransmisyjnych. 

opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 

Zamawiający wymaga, by realizacja zamówienia odbywała się w terminach: 

 wykonanie instalacji i uruchomienie usług w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, 

 utrzymanie połączenia w okresie 24 m-cy od daty odbioru usług, począwszy od dnia 1 marca 

2021 r. 
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4. Termin związania ofertą: 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

określonego w punkcie 10.2. zapytania ofertowego. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną usługę 

polegającą na instalacji i uruchomieniu sieci WAN pomiędzy lokalizacją na obszarze miasta 

Łodzi oraz jednym z miast, w których ŁOW NFZ posiada swoje delegatury (Piotrków 

Trybunalski, Sieradz lub Skierniewice) lub w innej relacji terytorialnej o odległości minimum 

50 km, posiadającej węzły o przepustowości minimum 10 Mbps z podaniem jej przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz załączeniem referencji, 

potwierdzających należyte wykonanie niniejszej usługi. 

5.2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku w oparciu o informacje zawarte 

w dokumencie wyszczególnionym w pkt 6.1. niniejszego zapytania ofertowego. Z treści 

załączonego dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 

5.3. Wykonawca winien samodzielnie spełnić warunki udziału w postępowaniu, co oznacza, 

że Zamawiający nie dopuszcza powoływania się na zasoby podmiotów trzecich. 

5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum) 

Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

5.5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie uzyska najkorzystniejszy bilans punktów, 

Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców - jeżeli nie została złożona wraz z ofertą. 

5.6. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełnić warunek udziału w postępowaniu, 

określony w pkt 5.1 zapytania ofertowego. 

 

6. Dokumenty, jakie Wykonawca winien załączyć do oferty: 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga 

załączenia do oferty wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane oraz załączeniem referencji, potwierdzających należyte wykonanie 

niniejszych usług, sporządzony wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

6.2. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty szczegółowej charakterystyki technicznej 

oferowanych rozwiązań, obejmującej: 

a) schemat rozwiązania technicznego przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem parametrów 

łączy, 

b) opis rozwiązania całości połączeń, tj. min. informacje na temat rodzaju wykorzystanej 

technologii połączeń. 

6.3. Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub 

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub oświadczenie o numerze wpisu 

do odpowiedniego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego. 
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6.4. Pełnomocnictwo, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie jest wskazana jako upoważniona 

do jego reprezentacji we właściwym rejestrze, dokument pełnomocnictwa winien być złożony 

w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny: 

7.1. Jako podstawę do oceny złożonych ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto (z podatkiem 

od towarów i usług VAT) za realizację całego przedmiotu zamówienia. 

7.2. Oferowana cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących 

przepisów, jak również ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 

7.3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

7.4. Ofertę cenową należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego. 

7.5. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku oraz podana słownie. 

 

8. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

8.1. Zamawiający wymaga złożenia jednej oferty na cały zakres usługi opisanej w załączniku nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

8.2. Ofertę cenową należy złożyć wg wzoru z załącznika nr 3 do zapytania ofertowego (można 

wykorzystać załączony formularz ofertowy lub złożyć ofertę cenową zgodnie z wzorem). 

8.3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy). 

8.4. Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt 6. zapytania ofertowego. 

 

9. Termin płatności 

Należne Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia będzie uregulowane 

w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 

w formie przelewu na konto Wykonawcy, wskazane w formularzu ofertowym. 

 

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

10.1 Ofertę proszę złożyć: 

- osobiście, przesyłką kurierską w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ przy 

ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, Kancelaria Narodowego Funduszu Zdrowia, w godzinach 

pracy, tj. 800-1600 lub, 

- przesyłką pocztową, adres jw. lub, 

- przesyłając na adres e-mail: przetargi@nfz-lodz.pl*. 

* W przypadku składania oferty za pośrednictwem adresu e-mail, oferta winna być złożona 

w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci czytelnego skanu umożliwiającego weryfikację podpisu 

Wykonawcy/osoby reprezentującej Wykonawcę. 

 

10.2 Termin składania ofert upływa w dniu 08.02.2021 r. o godz. 1200. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

11. Kryteria oceny ofert: 

Oferty oceniane będą wg kryterium najniższej ceny - cena 100%. 
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12. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

13. Informacja o formalnościach: 

13.1. W przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

(zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia) Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania. 

13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia lub ich odwołania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej oferty, w tym wypadku 

stronom prowadzonego postępowania nie przysługują żadne roszczenia w stosunku 

do Zamawiającego. 

13.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia prowadzonej procedury wyboru 

Wykonawcy. W przypadku unieważnienia prowadzonego postępowania stronom nie przysługują 

żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

13.4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami 

Zamawiającego. 

13.5. Dane do kontaktu z Wykonawcami: tel. 42 275 49 44, email: przetargi@nfz-lodz.pl. 

 

14. Klauzula informacyjna: 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DLA OFERENTÓW 

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), podajemy następujące informacje: 

 ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: 

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30 

 za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP 

 e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl 

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem 

danych z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: jw. 
 za pomocą platformy ePUAP: j.w. 

 e-mailem: iod@nfz.gov.pl 

 CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na POŁĄCZENIE LOKALIZACJI ŁOW 

NFZ WYSOKOWYDAJNĄ SIECIĄ WAN, ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU 

ORAZ DZIERŻAWA WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH, znak: WOAG-III.261.9.2021. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności: 

 Rozporządzenie 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, w tym art. 6 ust. 1 lit c); 

 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

 ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; 
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 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające upoważnienie 

do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

(w tym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych 

osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe 

mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego. 

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji 

ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających 

z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach. 

 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysługuje prawo 

do: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych; 

 sprostowania danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Każde z ww. żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

 INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może wynikać z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, a ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie oferty. Złożenie oferty jest 

dobrowolne. 

 INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA 

DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA 

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania. 

 

Załączniki do zapytania ofertowego, stanowiące jego integralną część: 

1. załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, 

2. załącznik nr 2 - wykaz usług, 

3. załącznik nr 3 - formularz ofertowy, 

4. załącznik nr 4 - oświadczenie o numerze wpisu, 

5. załącznik nr 5 - wzór umowy. 


