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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Al. Racławickie 1, 20 – 059 Lublin,  
Tel. 081/ 448-55-18 
e-mail: martamajczak@umlub.pl 
Jednostka organizacyjna: Dział Zaopatrzenia - Sekcja ds. Zakupów 
Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Marta Majczak 
 
2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA 

Strona internetowa Zamawiającego: www.umlub.pl (w Biuletynie Informacji Publicznej). 
 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy Prawo 
zamówieo publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1834 z późn. zm.) oraz na podstawie Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KODAMI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W OPARCIU  
O WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEO (PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA): 

Kod CPV:   
 
33711640-5 Zestawy kosmetyków 
33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała 
33711200-9 Preparaty do makijażu  
18143000-3 Akcesoria ochronne  
 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych do charakteryzacji osób 
odgrywających role pacjentów symulowanych na potrzeby szkoleo studentów w ramach projektu 
„HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie i 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III. 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 
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5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Zakres zamówienia obejmuje 2 zadania (oferty częściowe):  

a) Zadanie 1: Materiały zużywalne do przygotowania i usunięcia charakteryzacji - typu: pędzle, 
maty do czyszczenia, kuferek, kosmetyki - tabela Zadanie nr 1 

b) Zadanie 2: : Materiały zużywalne do wykonania charakteryzacji  typu: sztuczna krew, gąbka do 
zarostu – tabela Zadanie nr 2 

Opis przedmiotu zamówienia w tabeli. 
 

ZADANIE NR 1 

Nazwa przedmiotu zamówienia Jedn. miary Ilośd 
1 2 3 

Szpatułka plastikowa - prosta  typu: KRYOLAN - ART. 6901 lub równoważna  Szt. 5 

Gumowa mata do czyszczenia pędzli  typu: Practk® By Sigma Beauty® - MAKEUP BRUSH 
CLEANING TOOL  lub równoważna 

Szt. 2 

Paletka farbek do malowania twarzy  typu Kryolan - Jolly Face Kod produktu: Art. 91104 lub 
równoważna 

Szt. 1 

Zestaw 20 pędzli do makijażu typu LancrOne - SUNSHADE MINERALS - SM2018 lub 
równoważna  

Szt. 1 

Kufer kosmetyczny typu  Inter-Vion  - SREBRNY – 499244 lub równoważny  Szt. 1 

Profesjonalny płyn do mycia i dezynfekcji pędzli typu  KRYOLAN -  100 ml - ART. 3491 lub 
równoważny 

Szt. 4 

Tonik do twarzy typu BARWA - Stabilizujący tonik ryżowy do twarzy z kompleksem witamin 
300ml lub równoważny  

Szt. 5 

Puder ryżowy typu  Ecocera - RICE POWDER FIXER - 15g lub równoważny  Szt. 1 

 

ZADANIE NR 2 

 

 

2) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
a) Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych 

parametrach i standardach jakościowych jak wskazane przez Zamawiającego  

Nazwa przedmiotu zamówienia Jedn. miary 
Ilośd 

1 2 3 

Sztuczna krew typu GRIMAS Filmblood sztuczna, rzadka krew, która nie wysycha i zachowuje 
połysk. Kolor ciemny żylny. Poj. 1000ml lub równoważna  

szt. 2 

Korektor w kremie typu Ben Nye Concealer / Premiere Color MY-3 Classic (1szt) i NT-2  Tattoo 
Cover 2 (1szt) lub równoważy  

szt. 2 

Gąbki do tworzenia zarostu typu Mehron Stipple Sponge – gąbka do zarostu op. 3szt lub 
równoważny 

Op. 5 
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b) Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pełnowartościowych, niebędących 

próbkami, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, które pochodzą  
z bieżącej produkcji, posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające 
do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów 
trzecich. 

c) Gwarancja na przedmiot zamówienia musi byd zgodna z gwarancją producenta. 
d) Produkty objęte zamówieniem w dniu dostawy winny mied nie mniej niż 75% okresu 

przydatności określonego przez producenta, o ile dotyczy. 
e) Zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania, jednakże pod warunkiem przeliczenia  

i zaokrąglenia zawartości do pełnych opakowao (w górę), w taki sposób, aby zostało 
zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiającego. 

3) Ilekrod w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy, znaki towarowe patenty lub 
pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
a) Użyte symbole i nazwy mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego 

przedmiotem zamówienia oraz służą ustaleniu standardu produktu, nie wskazują natomiast 
na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.  

b) Zamawiający, poprzez użycie nazw własnych, jak i numerów katalogowych poszczególnych 
producentów/dystrybutorów, określa jakośd, standard, właściwości fizykochemiczne, 
właściwości eksploatacyjne i użytkowe, parametry techniczne jakie powinien spełniad 
zaoferowany produkt równoważny. 

c) Pod użytym pojęciem „równoważne” rozumie się produkty o składzie chemicznym i cechach 
użytkowych oraz jakościowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane przez 
Zamawiającego. 

 

6. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA: 

Projekt  „HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie i 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III. 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

 

7. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Dostawy będą realizowane jednorazowo na podstawie złożonego zamówienia  
2) Termin realizacji dostawy – do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia 

8. WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM (jeśli dotyczy):  

O udzielenie zamówienia może ubiegad się Wykonawca, który: 
1) Nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo 

Zamówieo Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1834 z późn. zm.). 
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2) Nie jest związany/a z Zamawiającym osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązao w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy  
a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3) Spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.: 
a) dysponuje na dzieo składania ofert odpowiednim potencjałem organizacyjno–technicznym 

(odpowiednią bazą materialną i wyposażeniem technicznym) gwarantującym wykonanie 
przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie  - Zamawiający uzna ww. warunek za 
spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy w Formularzu Oferty, iż spełnia warunek dot. 
dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno - technicznym do wykonania 
zamówienia, 

 
9. KALKULACJA CENY OFERTY: 

Przy kalkulacji ceny oferty należy uwzględnid wszelkie dodatkowe koszty uboczne (np. transport, 
opakowanie, itp.) związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem 
cenowym (odpowiednio zał. 1a, 1b) i formularzem oferty (zał. 1). 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

1) Oferta musi zawierad następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Prawidłowo wypełniony Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1, 

b) Prawidłowo wypełniony Formularz cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego 

załącznik (w zależności od zadania) nr 1a, 
c) Klauzulę informacyjną załącznik nr 2 - w związku z przetwarzaniem danych osobowych – 

podpisana przez osobę upoważnioną 

d) Stosowne pełnomocnictwo(a) – dla osoby (osób) podpisującej ofertę - w przypadku, gdy 

upoważnienie do tych czynności nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru 
albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Ofertę należy sporządzid w języku polskim, a cenę podad w polskich złotych (PLN) 
3) Oferent może złożyd jedną ofertę na każde zadanie. 
4) Oferty należy złożyd we wskazanym terminie i miejscu,  
5) Oferta zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie, jeżeli Wykonawca: 

a) Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego, 
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b) Złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawiera dokumentów wskazanych w punkt 10, ppkt 1)  

i nie uzupełni ich na wezwanie Zamawiającego, 
c) Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wykluczenia Wykonawcy z powodu 

zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena 
oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Zamawiający w celu ustalenia czy 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do 
Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnieo dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokośd ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę 
obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnieo, 
nie złożył ich w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnieo wraz  
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na Wykonawcy. 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  

12. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1) Oferent składa ofertę złożoną z dokumentów określonych w punkt 10, ppkt 1) niniejszego 
zapytania ofertowego 

2) Oferta powinna byd przesłana w formie:  
a) papierowej - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Numer sprawy ID 5213526” za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej na adres: 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Kancelaria Ogólna  
Al. Racławickie 1 
20-059 Lublin 

b) elektronicznej - w formie skanu dokumentów przesłanych mailem na adres: 
martamajczak@umlub.pl w tytule wiadomości należy podad „Numer sprawy ID 5213526” 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2020 r. 

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

13. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:  

1) W ocenie i porównaniu będą brały udział oferty nieodrzucone, w zakresie każdego zadania 
odrębnie. 

2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca 
najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium cena (100%) w odniesieniu do każdego zadania 
odrębnie:  

 

mailto:martamajczak@umlub.pl
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Kryterium  – Cena (C): 

Ocena ofert prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez 
Zamawiającego poniższego wzoru: 

C = (Cn / Cb) x 100  

gdzie: 

C - ilośd punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium 
Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 
Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej) 

Uwaga: 
W zakresie kryterium cena, do porównania i oceny ofert brana będzie wartośd oferty brutto podana 
przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1a lub 1b w zależności od zadania). Im niższa 
wartośd oferty, tym korzystniej.  
W ww. kryterium oferta może otrzymad maksymalnie 100 pkt. 
3) Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadad będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.  

5) Jeżeli nie będzie można wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny,  Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6) Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowad cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

 

14. DODATKOWE INFORMACJE 
 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego na 

każdym etapie bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych 
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania Ofertowego.  

2) Oferent może wprowadzid zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofad, pod warunkiem, że uczyni 
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej. 

3) Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert częściowych. 
4) Oferent może złożyd jedną ofertę na każde zadanie. 
5) Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie 10 i 12 nie zostaną 

rozpatrzone. 
6) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 K.C. 
7) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 
8) Zamawiający na potrzeby niniejszego postepowania nie przewiduje zastosowania procedury 

odwołao. 
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9) Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegad będzie 
zarówno formalna jak i merytoryczna zgodnośd oferty z wymaganiami. 

10) W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybieo formalnych w ofercie, do złożenia 

w określonym terminie, stosownych oświadczeo, wyjaśnieo lub dokumentów, 
b) poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Oferenta), 
c) poprawy oczywistych omyłek pisarskich 

11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12) Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 

oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy  
o realizację przedmiotu niniejszego zapytania. 

13) Zamawiający zastrzega sobie, że odrzuci ofertę: niezgodną z treścią  niniejszego zapytania 
ofertowego, zawierającą błędy niebędące oczywistymi błędami pisarskimi lub rachunkowymi, 
jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 

 
15. ZAŁĄCZNIKI 
 Zał. 1. Formularz oferty 
 Zał. 1a. Formularz cenowy – zadanie 1 
 Zał. 1b. Formularz cenowy – zadanie 2 

Zał. 2. Klauzula informacyjna 

 
 

Lublin, dnia 27.04.2020 r. 
 
 
 

Zatwierdzam: ……………………………………….…… 


