ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie zamówienia na dostarczenie usług polegających na realizacji indywidualnych spotkań
edukacyjnych w ramach projektu „Program profilaktyki raka jelita grubego w podregionie
puławskim” z dnia 23.07.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku jako beneficjent projektu „Program
profilaktyki raka jelita grubego w podregionie puławskim” zaprasza do składania ofert na realizację
przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
1. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający:
Nazwa
Numer REGON
Numer NIP
Dane teleadresowe Zamawiającego:
Adres do korespondencji
E-mail
Tel./fax
Godziny pracy
Osoba do kontaktu (przedstawiciel
Zamawiającego)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kraśniku
431181344
7151590090
ul. Choina 13, 23-200 Kraśnik
poczta@spzoz.krasnik.pl, adziewa@spzoz.krasnik.pl
81 825 13 66, 81 825 13 95
8.00-15.00
Agnieszka Dziewa

2. ZAPYTANIE OFERTOWE
Tytuł zapytania

Dostarczenie usług polegających na realizacji indywidualnych spotkań
edukacyjnych w ramach projektu „Program profilaktyki raka jelita grubego
w podregionie puławskim”

Publikacja zapytania

Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej:
www.spzoz.krasnik.pl

Charakter prawny
zapytania

3.
3.1

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata
2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)
Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe:

Opis Projektu

Zwięzłe określenie
przedmiotu
zamówienia

Wspólny Słownik
Zamówień (kody CPV
przedmiotu
zamówienia)
3.2

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji
projektu „Program profilaktyki raka jelita grubego w podregionie puławskim”
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Dostarczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu działań edukacyjnych w
zakresie czynników ryzyka i następstw zachorowania na raka jelita grubego oraz
korzyści płynących z uczestnictwa w okresowych badaniach profilaktycznych.
Zlecenie świadczone będzie dla 500 osób w ramach projektu „Program
profilaktyki raka elita grubego w podregionie puławskim” zamieszkujących lub
pracujących na terenie podregionu puławskiego i realizowane będzie
bezpośrednio przed badaniem przesiewowym. Działania edukacyjne będą
realizowane od sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
85141000-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu bezpośrednich,
indywidualnych spotkaniach z każdym uczestnikiem projektu tj. osobami kwalifikującymi się
do badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Podczas
indywidualnego spotkania (z każdym uczestnikiem projektu) oferent zobowiązany będzie do
przeprowadzenia wywiadu oraz poinformowania osoby w zakresie czynników ryzyka i
następstw zachorowania na raka jelita grubego oraz korzyści płynących z uczestnictwa w
okresowych badaniach profilaktycznych. Ponadto Oferent poinformuje jaki jest przebieg
badania oraz jak należy się do niego odpowiednio przygotować. Ponadto poinformuje o
programie profilaktycznym oraz zasadach uczestnictwa. Oferent będzie również we
współpracy z SPZOZ w Kraśniku odpowiedzialny za dalszą koordynację związaną z ustaleniem
terminu badania i ewentualnego dojazdu na badania.
2. Usługa - Spotkania edukacyjne odbywać się będą w dni robocze w godzinach pracy pracowni
endoskopii. Celem planowanych działań edukacyjnych jest podniesienie poziomu wiedzy
Uczestników Projektu w zakresie czynników ryzyka i następstw zachorowania na raka jelita
grubego oraz korzyści płynących z uczestnictwa w okresowych badaniach profilaktycznych.
Indywidualne spotkanie edukacyjne realizowane będzie w czasie nie krótszym niż 60 min.
3. Zlecenie świadczone będzie dla 500 uczestników Projektu „Program profilaktyki raka jelita
grubego w podregionie puławskim” zamieszkujących lub pracujących na terenie podregionu
puławskiego.
4. Oferent jest zobowiązany do zadeklarowania przeprowadzenia 500 indywidualnych spotkań
edukacyjnych z Uczestnikami Projektu w okresie realizacji działań edukacyjnych, które będą
realizowane od sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
5. Zadania po stronie wykonawcy:
a. Prowadzenia dokumentacji związanej z udziałem Uczestników w projekcie.
b. Terminowego rozliczenia się z przeprowadzonych spotkań edukacyjnych.

c. Ustalenie terminu badania kolonoskopii z Uczestnikami Projektu.
d. Dokonania weryfikacji Uczestników Projektu, pod kątem spełnienia warunków
udziału w projekcie określonego w Regulaminie Projektu.
e. Współpracy z Zamawiającym (z osobami zaangażowanymi w realizację Projektu).
f. Bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich występujących problemach i
nieprawidłowościach.
6. Zadania po stronie zamawiającego:
a. Opracowania i przekazania Wykonawcy formularzy dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia działań edukacyjnych, służących do potwierdzenia udziału
Uczestników Projektu w spotkaniu indywidualnym.
b. Przedłożenie harmonogramu badań – w celu umożliwienia ustalenia terminu badania
dogodnego dla Uczestników Projektu.
c. Wydruku i dostarczenia Wykonawcy materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji
spotkań edukacyjnych.

4. Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
1. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem
na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może
zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie
umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności,
możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w
przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów
realizacji elementów zamówienia), kary umowne (co najmniej do wysokości umówionego
wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia
należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań
Projektu.
2. Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z
przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia
niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy
Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji
zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami
umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób
uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego
ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.
3. Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki
związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze
publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane
z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało
podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania po
podpisaniu umowy z wykonawcą w zakresie:
a. ilości przeprowadzonych spotkań edukacyjnych, terminu świadczenia usługi,
b. rozszerzenia usługi o usługi nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki (zmiana wykonawcy nie
może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie
c. zmiany Wykonawcy na nowego Wykonawcę jeżeli w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy
lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego
zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców pod warunkiem, że zmiana
nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
-konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
-wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
-zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest
mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209
000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza
od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku
zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty
budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.
5. Wymagania wobec Oferenta:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
posiadania wiedzy i doświadczenia.
2. Zobowiązują się do wykonania zamówienia realizując zamówienie na podstawie zawartej
umowy.
3. Posiadają wykształcenie lekarskie lub pielęgniarskie.
4. Posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w zawodzie,

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są dyspozycyjni – konieczność
świadczenia usług w wyznaczonym terminie wykonania zamówienia, ustalonym przez
Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca jest zaangażowany w realizację zadań w
projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów, w okresie objętym
projektem oferent musi wykazać, że obciążenie wynikające z pracy w w/w projektach nie
wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych
Wykonawcy we wszystkich projektach oraz w projekcie, którego dotyczy niniejsze zapytanie
ofertowe, a jego łączne obciążenie z tego tytułu nie przekroczy 276 godz. miesięcznie.
6. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się osoby zatrudnione jednocześnie w instytucji
uczestniczącej w realizacji PO na podstawie umowy o pracę, chyba że nie zachodzi konflikt
interesów lub podwójne finansowanie.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 3 niniejszego punktu dokonywana będzie w
oparciu o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego –
spełnia/nie spełnia.
9. Ocena spełnienia warunków określonych w ust 1 – 2, 5 - 7 będzie dokonywana w oparciu o
przedłożone przez Oferenta oświadczenia o spełnianiu tych warunków.
W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
1. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie
wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie
ponosił odpowiedzialności;
2. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od
podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
3. Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień
do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń
zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego
wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

6. Wymagane oświadczenia i dokumenty:
- Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
- Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia.
- Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu.
- Wykaz co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego Oferenta w zawodzie lekarz /
pielęgniarka (Załącznik nr 2).
- Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 3).
1.

Dokumenty, o których mowa w pkt 6 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji
Oferenta.

2.

Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w
zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę
będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierające komplet ważnych
oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent
ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z
wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z
przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie
Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie w okresie od sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. w dni robocze, w
godzinach pracy pracowni endoskopii.
8. KRYTERIA OCENY OFERT
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych
ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
Kryterium
Waga
Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
1. Cena
100%
cena oferty najniższe / cena oferty ocenianej x 100
9. PRZYGOTOWANIE OFERTY
9.1

Podstawowe wymogi dotyczące oferty:
1. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
oraz informacje określone w sposób jednoznaczny.
2. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami

Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym
zapytaniu.
3. Oferta powinna zawierać:
a. na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego,
b. zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu
zapytania,
c. dane teleadresowe, w tym: adres, adres e-mail oraz nr telefonu, NIP
d. całkowitą cenę brutto realizacji jednego spotkania edukacyjnego będącego przedmiotem
zamówienia cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
e. wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dotyczące posiadanego
wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówienia,
f.

podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z
pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo;

g. parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach;
h. poświadczoną za zgodność kserokopię dokumentu potwierdzającego wymagane
wykształcenie.
4. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter
pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty –
Oferent powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty.
5. Treść, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi integralny element
oferty (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania).
9.2

Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert:
1. W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu
objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną)
Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego
2. Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w złożonej przez Oferenta ofercie. W razie stwierdzenie oczywistych omyłek
pisarskich, braku podpisów, parafek, pieczęci, braku załączników wymaganych przez
Zamawiającego, nie wysłania oferty w jednym pliku. Zamawiający ma prawo wezwać do
uzupełnienia braków w w/w zakresie w ciągu 2 dni roboczych. O zaistnieniu takiej
konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą e-mailową z osobą
wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi
zapisanymi w ofercie). Nie dostarczenie poprawnych załączników skutkować będzie
odrzuceniem oferty jako nie spełniającej kryteriów formalnych.
3. Uzupełnieniu nie będą podlegać oferty nie dostarczone w terminie, nie posiadające ceny, nie
posiadające treści niniejszego zapytania, a w przypadku dokumentów składanych za pomocą
adresu email pliki nie dające się otworzyć.

4. Celem poprawienia oferty jest jedynie usunięcie jej błędów formalnych. Nie jest
dopuszczalne dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści lub istotnych elementów oferty
podlegających ocenie zgodnie z kryteriami oceny.
5. Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta Wykonawcy powinna spełniać wszystkie
wymagania zapytania ofertowego – i to na najpóźniej na dzień, w którym upływał termin
składania ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty.

10. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY
10.1

Termin i sposób złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 01.08.2018 r. do godz. 12.00
2. Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
a. osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego to jest:
- 23-200 Kraśnik, ul. Chopina 13, w godzinach 8.00-15.00
b. pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy,
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego
11. Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów:
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie internetowej pod adresem
www.spzoz.krasnik.pl.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez e-mail lub
telefonicznie.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
6. Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona
po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu
przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami
prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań
niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo
ewentualnych wyjaśnień Oferenta czy poprawieniu błędów formalnych), nie będzie
pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny
ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny).
7. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

8. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w
szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania
do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących
Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub
przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu
zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Informacja o zmianie treści zapytania
ofertowego zostanie podana na stronie internetowej pod adresem
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
9. W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta pod względem kwoty przewyższa budżet
zaplanowany na w/w zapytanie ofertowe, Zamawiający może wezwać Oferenta który złożył
najkorzystniejszą ofertę do podjęcia negocjacji mających na celu obniżenie kwoty
zaproponowanej przez tego wykonawcę do kwoty będącej akceptowalną przez
Zamawiającego.
10. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to jest nie
podpisuje jej w terminie 5 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający może
wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz doświadczenia zawodowego
3. Oświadczenia

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
……………………………………………………….
Miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik.
Dane Oferenta:
Imię i nazwisko /
Nazwa oferenta
Adres
NIP
Telefon
e-mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu
działań edukacyjnych w zakresie czynników ryzyka i następstw zachorowania na raka jelita grubego
oraz korzyści płynących z uczestnictwa w okresowych badaniach profilaktycznych realizowanych w
ramach projektu „Program profilaktyki raka jelita grubego w podregionie puławskim” realizowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się wykonać
przedmiotowe zamówienie, zgodnie z wszystkimi warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,
mając na względzie cel i charakter Projektu oraz uwarunkowania związane z jego realizacją z funduszy
UE.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie brutto: …………………… zł za 1 spotkanie
edukacyjne (słownie: ………………………………………………………………………………………………..………………. zł)
Jednocześnie deklaruję przeprowadzenie 500 spotkań edukacyjnych w okresie realizacji przedmiotu
zamówienia.
Łączna wartość mojej oferty wynosi brutto: ………………… zł (słownie …………………………………………………..
…………………………………………………………………..)
Oświadczam, że:
1.

Oferowana cena za jedno spotkanie edukacyjne, trwające nie krócej niż 60 min. jest ceną stałą,
uwzględniającą wszystkie uwarunkowania wpływające na jej wysokość.

2.

Zapoznałem/-łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

3.

Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania.

4.

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

5.

W przypadku wybrania mojej oferty jestem gotowy/a do podpisania umowy z Zamawiającym i
realizacji niniejszego zamówienia w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym.

6.

Załączniki do oferty:

Przedkładam następujące dokumenty (oryginalne lub poświadczone za zgodność przez osobę
uprawnioną):
OPIS DOKUMNETU
Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie
wykształcenia
Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do
wykonywania zawodu.
Inne:

Krótki opis (nazwa) i liczba
załączników (kart)
Dyplom ………………………………k.
……………………………… k.

Niniejsza oferta jest ważna w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

………………………………………………………………
Podpis Oferenta

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
……………………………………………………….
Miejscowość i data

Wykaz doświadczenia zawodowego Oferenta

Lp.

Nazwa podmiotu na rzecz
którego była świadczona praca

Okres świadczenia pracy

Nr telefonu do podmiotu
na rzecz którego była
świadczona praca

………………………………………………………………
Podpis Oferenta

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
……………………………………………………….
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIA

1.

Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym ze Zleceniodawcą osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu
Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związanych z
przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
-w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
-lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………………
Podpis Oferenta
2.

Oświadczam, że jestem dyspozycyjny/-a, a moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z
innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów oraz planowane wykonanie
deklarowanej ilości indywidualnych spotkań edukacyjnych nie przekroczy, w każdym miesiącu
realizacji zamówienia 276 godzin miesięcznie.

………………………………………………………………
Podpis Oferenta

3.

Oświadczam, iż nie jestem zatrudniony/-a jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji
PO na podstawie umowy o pracę.

………………………………………………………………

Podpis Oferenta
4.

Oświadczam, iż jestem zatrudniony/-a jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na
podstawie umowy o pracę, ale nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

………………………………………………………………
Podpis Oferenta

5.

Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,

………………………………………………………………
Podpis Oferenta

6.

Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

………………………………………………………………
Podpis Oferenta

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

UMOWA Nr

zawarta w dniu

/RPO/RJG/2018

r. w Kraśniku, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kraśniku z siedzibą:
ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI
wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026278,
posiadającym nr REGON: 431181344, NIP: 715-15-90-090, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:

Dr n. med. Marka Kosa

- Dyrektorem SPZOZ w Kraśniku

a:

.....................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1

1. W wyniku złożonej oferty cenowej Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizację usługi obejmującej realizację indywidualnych spotkań edukacyjnych
w ramach projektu „Program profilaktyki raka jelita grubego w podregionie puławskim”
związanej z realizacją projektu pn.: „Program profilaktyki raka jelita grubego w
podregionie puławskim”.

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu bezpośrednich,
indywidualnych spotkaniach z każdym uczestnikiem projektu tj. osobami kwalifikującymi
się do badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Podczas
indywidualnego spotkania (z każdym uczestnikiem projektu) Wykonawca zobowiązany
będzie do przeprowadzenia wywiadu oraz poinformowania osoby w zakresie czynników
ryzyka i następstw zachorowania na raka jelita grubego oraz korzyści płynących z
uczestnictwa w okresowych badaniach profilaktycznych. Ponadto Wykonawca
poinformuje jaki jest przebieg badania oraz jak należy się do niego odpowiednio
przygotować. Ponadto poinformuje o programie profilaktycznym oraz zasadach
uczestnictwa. Wykonawca będzie również we współpracy z SPZOZ w Kraśniku
odpowiedzialny za dalszą koordynację związaną z ustaleniem terminu badania i
ewentualnego dojazdu na badania.

3. Usługa - Spotkania edukacyjne odbywać się będą w pracujące, w godzinach pracy
pracowni endoskopii. Celem planowanych działań edukacyjnych jest podniesienie
poziomu wiedzy Uczestników Projektu w zakresie czynników ryzyka i następstw

zachorowania na raka jelita grubego oraz korzyści płynących z uczestnictwa w
okresowych badaniach profilaktycznych. Indywidualne spotkanie edukacyjne
realizowane będzie w czasie nie krótszym niż 60 min.

4. Zlecenie świadczone będzie dla 500 Uczestników Projektu „Program profilaktyki raka
jelita grubego w podregionie puławskim” zamieszkujących lub pracujących na terenie
podregionu puławskiego.

5. Wykonawca przeprowadzi 500 indywidualnych spotkań edukacyjnych z Uczestnikami
Projektu w okresie realizacji działań edukacyjnych, które będą realizowane od sierpnia
2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

6. Zadania po stronie wykonawcy:
1) Prowadzenia dokumentacji związanej z udziałem Uczestników w projekcie.
2) Terminowego rozliczenia się z przeprowadzonych spotkań edukacyjnych.
3) Ustalenie terminu badania kolonoskopii z Uczestnikami Projektu.
4) Dokonania weryfikacji Uczestników Projektu, pod kątem spełnienia warunków udziału
w projekcie określonego w Regulaminie Projektu.

5) Współpracy z Zamawiającym (z osobami zaangażowanymi w realizację Projektu).
6) Bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich występujących problemach i
nieprawidłowościach.

7. Szczegółowy zakres usługi określono w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do
umowy.
§2

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę przez wykonanie własnym staraniem
i na własny koszt, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionej ceny.
§3

1. Strony

uzgadniają
w wysokości brutto:

za

wykonanie
przedmiotu
umowy
wynagrodzenie
zł za 1 spotkanie edukacyjne (słownie:
. zł).

2. Łączna wartość umowy z tytułu przeprowadzenia 500 spotkań edukacyjnych wynosi
brutto:

. zł (słownie

.).

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy realizowana będzie w okresach miesięcznych.
Wykonawca usługi po zakończeniu miesiąca kalendarzowego wystawi fakturę wraz z
rozliczeniem potwierdzającym ilość zrealizowanych spotkań edukacyjnych.

4. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury przez Zamawiającego, Wykonawca może
domagać się zapłaty odsetek ustawowych.
§4

1. Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie w okresie od podpisania
umowy do zakończenia realizacji projektu. Planowany termin zakończenia realizacji
projektu 31.08.2019 r.

2. W ramach projektu wykonawca przeprowadzi 500 spotkań edukacyjnych. Spotkania
edukacyjne odbywać się będą w dni pracujące, w godzinach pracy pracowni endoskopii.
§5

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w
wysokości 10 % wartości umowy brutto,

2. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych będą mogły dochodzić odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
§6
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć przy
zawieraniu umowy.
3. Do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Wykonawcy
i 2 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

