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Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie 

zaprasza ponownie 

 do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa 

testów antygenowych dla Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie 

w ramach projektu grantowego pn.: „WSPARCIE DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z 

PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII 

COVID-19 W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ”, współfinansowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji,  

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.  

 

(Na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie” z dnia  04 

stycznia 2021r.w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do których nie 

stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie). 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup i dostawa testów antygenowych w ilości wymienionej w załączniku nr 2 zgodnie z 

poniższym opisem: 

a) Test wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli, 

b) Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika, 

c) W zestawie: wymazówki do poboru z nosogardzieli, probówki, test kasetkowy, bufor, statyw 

na probówki,  

d) Każda kasetka testowa oprócz linii testowej posiada linię kontrolną świadczącą o poprawności 

wykonania, 

e) Możliwość stosowania w środowisku poza-laboratoryjnym, 

f) Bufor inaktywujący wirusa w ciągu 10 minut, 

g) Dwustronnie lub jednostronnie zakręcane probówki ekstrakcyjne, 

h) Parametry testu wyznaczone względem PCR: czułość min. 90% we wszystkich 

badaniach wskazanych w metodyce, swoistość: min. 97% we wszystkich badaniach 

wskazanych w metodyce, 

i) Test musi spełniać wytyczne NFZ względem refundacji i WHO odnośnie wykrywania 

antygenu w diagnozie SARS-CoV-2, 

j) Brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 udokumentowany w metodyce, 

k)  Możliwość odczytu wyniku po 15 minutach do 20 minut. 
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l) Termin ważności testów - muszą posiadać min. 10 miesięcy terminu przydatności licząc od 

daty dostawy. 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu 

Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku 

osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pojawiające się pytania, które wpłyną do 

dnia 23.02.2021r.  

4. Kryterium oceny ofert – cena 100%. 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony załącznik nr 1- formularz ofertowy 

2. Wypełniony załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy 

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

5. Metodyka wykonania testu w j. polskim i angielskim. 

6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy 

dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do 

oferty. 

 

Miejsce i termin składania oferty: 

1. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną należy składać na adres email 

zamowienia@betania.lublin.eu lub pisemnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta 

na realizację zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa testów antygenowych dla 

Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie w ramach projektu grantowego 

pn.: „WSPARCIE DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM 

SKUTKOM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII COVID-19 W 

DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ””, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres al. 

Kraśnicka 223, 20-718 Lublin w terminie do 26.02.2021r. do godz. 1200 w pok. Nr 017 

w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie.   

2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

3. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. 

5. Na stronie internetowej www.dpsb.bip.lublin.eu w zakładce zamówienia publiczne 

można pobrać załączniki oraz będą publikowane wszelkie informacje dotyczące 

postępowania. 

mailto:zamowienia@betania.lublin.eu
http://www.dpsb.bip.lublin.eu/
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6. Wszelkie informacje udzielane są w godz. 700-1500. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Elżbieta Walentyn, Marta Zachariasz-

Osmulska – nr tel. 081 466 55 85, 081 466 55 86, adres e-mail: 

zamowienia@betania.lublin.eu 

 

 

Zastępca Dyrektora DPS „Betania” w Lublinie 

dr n.med. Elżbieta Walentyn 


