
                                                                                                     

       
„Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

                               Kraków, dnia 24 luty 2022 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZO/Zad.12/2022 

 
Na zakup pomocy dydaktyczno-badawczej fantom do resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

osoby dorosłej z możliwością intubacji w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP 

to The TOP” (Zad. 12 „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na 

kierunkach filologicznych/ Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze 

Bezpieczeństwa”) realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej w 

Krakowie w ramach III osi Priorytetowej Programu Operacyjnego  Wiedza, Edukacja, 

Rozwój 2014-2020.  

 
 
I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków  

NIP 6750200195; 

Regon 000001376  

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO) :  
 

Zakup urządzenia pomocy dydaktyczno-badawczej tj. fantom do resuscytacji krążeniowo-

oddechowej osoby dorosłej z możliwością intubacji w ramach projektu „Uczelnia 

najwyższej jakości- UP To The TOP” realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  

 

Fantom powinien spełniać następujące kryteria: 

 prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z widoczną fazą ucisku oraz fazą rekompresji, 

 możliwość intubacji za pomocą rurki intubacyjnej oraz przyrządów nadgłośniowych, 

możliwość wentylacji za pomocą dodatniego ciśnienia. 

 możliwość symulacji niedrożności dróg oddechowych oraz nieprawidłowej wentylacji 

pacjenta (np. Zapadnięte płuco lub odma) 

 fantom może składać się z samego torsu jak również pełnego.  

 
III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:  

 

1. Należy wypełnić formularz ofertowy i wraz z załącznikami wysłać na adres email: 

andrzej.ziarko@up.krakow.pl; 
2. Temat e-mail: Oferta do sprawy nr: 1/ZO/Zad.12/2022. 

3. Załączoną ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. 

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego).  

 

IV. PODSTAWA SPORZĄDZENIA OFERTY: 

 

Ofertę należy sporządzić na podstawie i przy uwzględnieniu: 
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1. Niniejszego zapytania ofertowego (wraz z załącznikiem). 

2. Ceną oferty jest cena brutto za cały pakiet wyszczególniony w pkt. II obejmujący wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

3. Cena musi zawierać koszty transportu do siedziby zamawiającego.  

V. WARUNKI PŁATNOŚCI:  

 

Płatność na podstawie faktury w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego. 

  

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

1. Termin przesyłania ofert: do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 12:00. 

2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty zakończenia terminu na przesłanie oferty. 

 

VII. KRYTRIUM OCENY: 

 

Kryterium oceny jest najniższa cena oraz spełnienie wymogów formalnych zawartych w opisie oferty. 

 

VIII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

 

1. Unieważnienia zapytania bez podania powodów, 

2. Zawarcia Umowy tylko z wybranym oferentem, 

3. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 

 

IX. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

 

1. W sprawach merytorycznych: Andrzej Ziarko, tel. 507 782 682 lub e- mail:  

andrzej.ziarko@up.krakow.pl 

2. W sprawach formalnych: j.w.  

 

 

X. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

Wykonawca oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia 

umowy 

 

 

XI. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY 

WRAZ Z OFERTĄ:  

 

Dokument potwierdzający uprawnienia osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.  

 

XII. ZAŁACZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  
 

1. Druk Oferty Zał. nr 1.  

2. RODO 

 
 


