
 

 

Kalisz, 07.12.2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

zakup termometrów lekarskich bezdotykowych oraz dozowników do dezynfekcji rąk na stojaku wraz  

z dowozem sprzętu do siedziby, dla pracowników Agencji Pielęgniarskiej świadczących usługi  

na terenie miasta Kalisza. 

Sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zostanie zakupiony  

w ramach Projektu „STOP COVID-19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO 

na lata 2014 – 2020. 

W załączeniu formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Ofertę należy przesłać w formie scanu pdf oraz w wersji edytowalnej pocztą elektroniczną  

do dnia 10.12.2020 roku do godziny 23:59 na adres: izba@oipip.kalisz.pl 

Ponadto oryginał oferty należy przesłać pocztą tradycyjną. Oferta winna być opatrzona pieczątkami  

i podpisem osoby upoważnionej. 

Zgodnie z realizacją ww. programu zakup powyższych produktów bezwzględnie musi zostać 

zrealizowane do dnia 18.12.2020 roku (licząc termin dostawy). 

Do kontaktowania się z oferentami upoważniony jest: Pan Jarosław Pempuś  

tel. 691 714 002 lub 62 757 04 31. 

Wykonawca składając podpis pod ofertą oświadcza, że potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków zapytania 

oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik do zamówienia. Wykonawca składając 

podpis pod ofertą oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 

(rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) wobec osób fizycznych od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszej procedurze*. 

                                                                                        Z poważaniem 

 

 

* w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących  

  lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO 

Załączniki: 

1. Formularz asortymentowo – cenowy 

2. Klauzula informacyjna 
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