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Szanowni Państwo, 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza 
we Wrocławiu, 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 informuje o zamiarze sprzedaży 
analizatora biochromatycznego Pointe 180 PLUS ze względu na zmianę technologii. 
Zainteresowanych nabyciem analizatora prosimy o kontakt, wg danych teleadresowych w pkt 
VI. 
 

I.Opis przedmiotu przetargu: 
 
Pointe 180 PLUS to zwarty bichromatyczny analizator chemiczny kontrolowany przez 
mikroprocesor. Wyposażony jest w 6 filtrów, drukarkę termiczną i termostat do inkubowania 
próbek w 37°C. Do pomiarów wykorzystuje okrągłodenne probówki serologiczne o średnicy 
12 mm. Może być używany do pomiarów absorbancji i koncentracji z wykorzystaniem 
standardów lub pomiarów kinetycznych. 
 
Urządzenie jest sprawne. Wykonano przegląd techniczny przez autoryzowany serwis dnia 
08.09.2020 r., ważny do 07.09.2021 r. 
 

II.Cena wywoławcza:  
 
Cena wywoławcza brutto wynosi 1 000,00 PLN.  
Oferty z niższą ceną zostaną odrzucone. W przypadku gdy więcej niż jeden oferent złoży 
ofertę z taką samą ceną, która będzie najkorzystniejsza, RCKiK wezwie tych oferentów, 
którzy złożyli ofertę z taką samą ceną do złożenia dodatkowej oferty cenowej, nie niższej niż 
zaoferowana w pierwotnej ofercie.  
 

III.Warunki płatności 
 
Warunkiem wydania analizatora jest zapłacenie ceny zaoferowanej w ofercie w terminie 5 dni 
licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży na konto bankowe RCKiK. 
 

IV.Oferta 
 
1. Termin składania ofert: mailowo na adres arkadiusz.zimny@rckik.wroclaw.pl prosimy 
składać do dnia 06-09-2021 r. do godziny 12:00  
 
2. Oferta mailowa złożona w toku przetargu powinna zawierać:  

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;  
2) oferowaną cenę i akceptację warunków płatności i przetargu;  
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;  
4) dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za złożenie oferty;  
5) pełnomocnictwo do złożenia oferty jeśli składa ją osoba nieujawniona w rejestrze 

publicznym – w przypadku przedsiębiorców 
 
4. Okres związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert. RCKiK może zwrócić się do 
oferentów o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą, na dalszy czas 
oznaczony. 
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V.Pozostałe warunki 
 
1. W przypadku gdy oferent z najkorzystniejszą ofertą odmówi podpisania umowy ewentualnie  
podpisanie lub wykonanie tej umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
oferenta to RCKiK może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  
2. O terminie zawarcia umowy zostanie poinformowany oferent z kolejną najkorzystniejszą 
ofertą. 
3.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 
 
 

VI.Kontakt 
 
Osoba do kontaktu: 
Arkadiusz Zimny 
Tel.: 71/ 37-15-856  
E-mail: arkadiusz.zimny@rckik.wroclaw.pl 
 
 

VII.Klauzula informacyjna 
 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Regionalne Centrum informuje, że:  

§ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza, 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego 

Krzyża 5/9 (Regionalne Centrum). 

§ Inspektorem ochrony danych Regionalnego Centrum jest Pan Szymon Żywicki, kontakt za 

pomocą - poczty mail: rodo@rckik.wroclaw.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30; tel. kom. 

509 226 728, tel. (71) 371 59 31. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub 

wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

realizacji zawartej umowy; 

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Regionalnego 

Centrum, podmioty współpracujące z Regionalnym Centrum, podmiot tworzący – 

Ministerstwo Zdrowia,  podmioty, którym Regionalne Centrum powierzy Pani/Pana dane 

osobowe do przetwarzania na podstawie umów powierzenia danych osobowych oraz osoby 

lub podmioty, którym niniejsza umowa może zostać udostępniona na mocy przepisów 
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ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1764 z późn. zm.). 

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas niezbędny do realizacji umowy, 

następnie zostaną zarchiwizowane. 

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

§ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 
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VIII.Formularz ofertowy 
 

Formularz ofertowy 
nr sprawy 1/S/2021 

 
Ja niżej podpisany: 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko albo nazwa (firma) przedsiębiorstwa) 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres) 

………………………………………………………………………………………………… 

(dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za złożenie oferty – 

imię i nazwisko, telefon, adres email) 

 
oświadczam, że składam ofertę na zakup: 

analizatora biochromatycznego Pointe 180 PLUS s/n: 1907-3434 
 
za cenę: ……………………………… zł brutto.  

Słownie:………………………………………………………………………………. 
 
Ponadto oświadczam, że jako składający ofertę: 
1. Zapoznałem się z ogłoszeniem, warunkami przetargu i oświadczam, że  akceptuję warunki 

przetargu oraz warunki dotyczące płatności ceny oraz projekt umowy sprzedaży; 

2. Zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu* lub na własną odpowiedzialność 
zrezygnowałem z możliwości zapoznania się ze stanem przedmiotu przetargu;* 

3. Jestem związany niniejszą ofertą w ciągu 60 dni od dnia składania ofert.  

4. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną znajdującą się razem z ogłoszeniem.  

 

*niepotrzebne skreślić 
W przypadku składania oferty przez osobę, która nie jest ujawniona w rejestrze publicznym 
jako osoba upoważniona do reprezentacji, należy dołączyć pełnomocnictwo do złożenia 
niniejszej oferty.  
 
 
 
……………………………      …………………………… 
 (data)        (podpis składającego ofertę) 
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IX.Projekt umowy sprzedaży 
 

UMOWA SPRZEDAŻY 
1/S/2021 

 
Podpisana w dniu  ………………. we Wrocławiu pomiędzy: 
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza 
Dorobisza  we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław wpisanym do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000034677 zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”, którego reprezentuje:  
p.o. Dyrektor – Jacek Blicharski 
Zastępca Dyrektora ds. Logistyki i Zarządzania Majątkiem – Iwona Mrowiec - Pawlik 
 
a: 
 
zwaną w treści umowy „Kupującym”.  
 

Preambuła 
Umowa sprzedaży zostaje zawarta po przeprowadzaniu postępowania przetargowego 1/S/2021 
dot. sprzedaży analizatora biochromatycznego Pointe 180 PLUS, zgodnie z ofertą 
Kupującego z dnia ……… 2021 r.  

 
§ 1 

przedmiot umowy 
1. Przedmiotem  umowy sprzedaży jest analizator biochromatyczny Pointe 180 PLUS s/n: 

1907-3434  
2. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje analizator opisany w ust. 1 za kwotę określoną w 

§ 4 ust. 1.  
3. Sprzedawca zastrzega sobie własność analizatora opisanego w ust 1 aż do dnia uiszczenia 

przez Kupującego ceny określonej w § 4 ust 1.  
4. Wydanie analizatora nastąpi po zapłacie ceny określonej w §4 ust 1. 
 

§ 2 
oświadczenia Sprzedawcy 

1. Sprzedawca oświadcza, że analizator będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne 
postępowanie, którego przedmiotem jest ten analizator, nie stanowi on również przedmiotu 
zabezpieczenia. 
2. Sprzedawca oświadcza, że analizator będący przedmiotem umowy jest w stanie technicznym 
wskazanym w ogłoszeniu o przetargu 1/S/2020, które stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
 
 

§ 3 
oświadczenia Kupującego 

1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym 
przedmiotu umowy sprzedaży oraz, że nie wnosi z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń. 
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2. Kupujący zobowiązuje się odebrać na swój koszt przedmiot umowy po zapłaceniu ceny 
określonej w § 4 ust. 1, w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy, po uprzednim  ustaleniu  
terminu ze Sprzedającym.  

3. Kupujący zobowiązuje się ponieść wszelkiego rodzaju koszty wynikające z realizacji 
niniejszej umowy. 

4. Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.   
 

§ 4 
płatność 

1. Zaoferowana przez Kupującego cena zakupu brutto wynosi ……………..PLN 00/100 
PLN). 

2. Warunkiem wydania analizatora jest zapłacenie ceny określonej w ust. 1 w terminie 5 dni 
od dnia zawarcia umowy sprzedaży na numer konta Sprzedawcy -   

1. 45 1130 1033 0018 8001 5520 0002 lub w kasie, w siedzibie Sprzedawcy.  
2. 4 Za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego lub datę 

wpłaty ceny do  kasy Sprzedawcy. 
 
 

§ 5 
przepisy końcowe 

1. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu  rękojmi za wady fizyczne  
przedmiotu umowy.  
2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną, która była zawarta w 
ogłoszeniu o przetargu. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są: 
 a. po stronie Sprzedawcy: Arkadiusz Zimny, Tel.: 71/ 37-15-825 lub 37-15-920 
  arkadiusz.zimny@rckik.wroclaw.pl 
 b. po stronie Kupującego:  
 …………………………………………………………………….. 
 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 

Kupujący:        Sprzedawca: 
 


