
 

 
HRP Care Sp. z o.o. 
Adres: 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 19A, 
NIP 9471982088 
REGON 101579430 
 

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/PnO/2021 

 

w ramach projektu: „Przepis na Opiekę” 

 

Na realizację usługi: zakup materiałów medycznych 

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPLD.09.02.02-10-C007/18-02 

 

33140000-3 Materiały medyczne 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Zamówienie jest realizowane przez HRP Care Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-349, przy ul. Tymienieckiego 19A, 

zwaną dalej Zamawiającym. 

1.2. Zamówienie dotyczy projektu „Przepis na Opiekę” RPLD.09.02.02-10-C007/18-02 współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne”, Działanie IX.2. Usługi na 

rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.                                                                                                                       

1.3. Szacunkowa wartość zamówienia zawarta jest pomiędzy 20 tyś. zł netto a 50 tys. zł netto. 

1.4. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020” i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.5. Rozeznanie rynku jest dostępne w biurze Zamawiającego w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 19A oraz na stronie 
internetowej Projektu https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-opieke/  
 

2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi zakup materiałów medycznych na potrzeby świadczenia opieki 

zgodnie ze specyfikacją wskazaną w pkt. 3 „Specyfikacja przedmiotu zamówienia” niniejszego Rozeznania rynku. 

 

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów medycznych na potrzeby świadczenia prawidłowej realizacji 

Projektu. 

3.2. Materiały, będące przedmiotem następującego Rozeznania Rynku powinny spełniać następujące wymogi:    

 

Ilość Nazwa materiału 

357 sztuk Maski filtrujące zabezpieczające 

90 paczek Rękawiczki 100 sztuk 

85 sztuk Płyny do dezynfekcji – 500ml 

10 paczek Czepki ochronne – 100 sztuk 

80 sztuk Fartuchy ochronne 

20 paczek Ochraniacze na obuwie 100 sztuk 

 

3.3. Realizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usługi. 

 

https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-opieke/


 

 
4. Warunki udziału w postępowaniu 

4.1. W rozeznaniu rynku mogą brać udział Oferenci: 
4.1.1. którzy w ramach proponowanej ceny uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia; 

4.1.2. których zaproponowane ceny obowiązywać będą w całym okresie dostawy materiałów medycznych; 

4.1.3. którzy posiadają min. roczne doświadczenie w sprzedaży i dostawie artykułów medycznych. 

4.2. Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z udziału 

w  postępowaniu. 

 

5. Zasady składania ofert 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

5.2. Na ofertę składa się następujący dokument: 

5.2.1. Specyfikacja cenowa, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania rynku. 

5.3. Strony oferty (w rozumieniu wszystkich dokumentów składanych przez oferenta) muszą zostać podpisane 

w wyznaczonych miejscach i parafowane na stronach, na których nie widnieje podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji. 

5.4. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub na pierwszej 

stronie „za zgodność z oryginałem od strony…. do strony…” wraz z datą, czytelnym podpisem, pieczęcią firmową 

(jeśli dotyczy), pieczęcią imienną (jeśli dotyczy). 

5.5. Zamawiający zaleca, aby poszczególne załączniki były ponumerowane (jeśli posiadają więcej niż jedną stronę). 

5.6. Oferty należy przesłać w formie skanu wysłanego wiadomością e-mail, uwzględniającą w tytule nr rozeznania rynku, 

na adres mailowy justyna.nowicka@hrp.com.pl do 17.03.2021 do końca dnia 23:59 lub dostarczyć osobiście do Biura 

Realizatora projektu „Przepis na Opiekę” RPLD.09.02.02-10-C007/18-02 HRP Care Sp. z o. o.   

90-349 Łódź ul. Tymienieckiego 19A w terminie do 17.03.2021 r. do godziny 15.00. 

5.7. Za datę przekazania oferty rozumie się datę otrzymania wiadomości e-mail z ofertą przez serwer pocztowy 
Zamawiającego lub datę wpłynięcia dokumentów do biura Realizatora. Oferty, które wpłynęły po terminie określonym 
w pkt. 5.6 nie będą rozpatrywane. 

5.8. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

6. Osoba do kontaktu 

Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Justyna Nowicka-Widz.  

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa 

 

 

 

 

Łódź, dnia 09.03.2021 r.                                                                                                   ……………………….……………..…… 

  Czytelny podpis Zamawiającego  

 

mailto:justyna.nowicka@hrp.com.pl

