Nr sprawy: RPMA.10.03.04/MSKZ/RR/01/2018

Warszawa, dnia 25.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania
ofertowego, prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”.
Przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji
Zawodowych”” do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia przy
ulicy Nasielskiej 48, 04-342 Warszawa
w celu realizacji projektu pn. „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych” Poddziałanie 10.3.4
Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwa i adres zamawiającego
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie,
Zamawiający:
Centrum Kształcenia W Warszawie,
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ,
ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa
Prowadzący rozpoznanie (adres):
tel./fax. 22 831 00 81
email: kwalifikacje@zdz.edu.pl

I.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim,
dla 78 uczestników 7 szkoleń w ramach projektu „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji
Zawodowych”: „Spawanie metodą MAG 135” – 20 osób, „Spawanie metodą TIG 141” – 10 osób,
„Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych” – 48 osób. Wydane orzeczenia
mają potwierdzać brak przeciwwskazań lub ich posiadanie do udziału w wyżej wymienionym
szkoleniu.
Kod CPV:
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
2. Przedmiot zamówienia jest:
Część 1:
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług badań
medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla 30 dorosłych uczestników
metodą MAG 135” oraz jednego szkolenia „Spawanie metodą TIG 141”.
Część 2:
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług badań
medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla 48 dorosłych uczestników 4
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych”.

lekarskich z zakresu
3 szkoleń „Spawanie
lekarskich z zakresu
szkoleń „Eksploatacja

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną bądź więcej części zamówienia.
4. Badania lekarskie prowadzone będą na podstawie skierowania, które Zamawiający wyda
indywidualnie dla każdego Uczestnika projektu.

5. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia tylko niezbędnych (podstawowych) badań,
zgodnych z obowiązującymi przepisami, chyba że lekarz stwierdzi celowość przeprowadzenia
badań rozszerzonych.
6. O zakresie badań lekarskich decyduje lekarz, uprawniony do ich przeprowadzenia, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Termin zgłoszenia się na miejsce badań lekarskich Uczestników projektu ma być ustalony między
osobą skierowaną przez Zamawiającego, a Oferentem.
8. Skierowanie wystawione przez zamawiającego jest ważne przez 14 dni roboczych, licząc od dnia
następnego.
9. Termin wykonania badań lekarskich liczony jest od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby na
badania lekarskie do dnia wydania orzeczenia lekarskiego przez Oferenta.
10. Oferent wyda osobie przebadanej 2 komplety orzeczeń lekarskich.
11. Oferent przekaże Zamawiającemu informacje o dniach przyjęć lekarza medycyny pracy oraz
miejscu wykonywania badań lekarskich.
12. Wykonywanie badań powinno odbywać się od poniedziałku do soboty.
13. W sytuacji nieobecności lekarza oferent musi zapewnić zastępstwo, tak aby badania lekarskie
odbyły się w dniu stawienia się uczestników projektu.
14. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – RODO.
15. Wykonawca zobowiązuje się udzielać usług i świadczeń medycznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami, z należytą starannością i ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu
metodami i środkami rozpoznania chorób oraz zasadami etyki zawodowej, respektując
prawa badanego.
II.

Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia obejmować będzie usługi medyczne od daty podpisania umowy do
30.09.2020 roku.
IV kwartał 2018 roku – 22 osoby
I kwartał 2019 roku – 12 osób
III kwartał 2019 roku – 22 osoby
I kwartał 2020 roku – 12 osób
II kwartał 2020 roku – 10 osób
III.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

Wszystkie wyszczególnione badania muszą być wykonywane na terenie Warszawy.
IV.

Ogólne warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania wobec Wykonawcy

1. O realizację przedmiotu zamówienia mogą się ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: są wpisani do
Rejestru podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę,
właściwego ze względu na siedzibę Oferenta, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia
15.04.2011 oraz posiadają prawo do prowadzenia świadczeń zdrowotnych zakresu medycyny
pracy.
2) Dysponują odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym: posiadają bazę lokalową,
gwarantującą pełen zakres usług medycznych, będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z
Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z 26 czerwca 2012
roku oraz posiadają wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny do należytego wykonywania
usług, będących przedmiotem zamówienia.

3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: zatrudniają lekarzy posiadających
specjalizacje w dziedzinie medycyny pracy oraz spełniających wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r., poz. 2067). ; w liczbie niezbędnej do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem
nr 2 oraz oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego oraz złoży kopię wpisu do
rejestru podmiotów leczniczych lub odpis KRS lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.

2. Z udziału w postępowaniu zostają wykluczeniu Wykonawcy którzy:
A. wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania,
B. zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
C. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
D. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
E. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu wymagań lub dokumentów potwierdzających spełnianie
tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
Wykonawca podpisując ofertę, stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, jednocześnie
oświadcza, że spełnia te warunki.
V.

Sposób przygotowania i złożenia oferty

1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być wypełniona czytelnie, w języku polskim oraz zostać
złożona na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
3. Wykaz wymaganych załączników składających się na całość oferty:
a. Oferta cenowa, zgodnie z załącznikiem nr 1,
b. Oświadczenie o spełnieniu warunków, udziału w postępowaniu – zgodnie
z załącznikiem nr 2 i 3,
c. Załączniki Oferenta.
4. Zamawiający dokona oceny formalnej wszystkich złożonych ofert pod kątem zgodności z treścią
zapytania ofertowego. Oferta może być odrzucona jeżeli:
a. Została złożona przez podmiot/osobę nieuprawnioną,
b. Została złożona po upływie terminu składania ofert,
c. Treść oferty nie odpowiada/jest różna od niniejszego zamówienia,

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

d. Jest sprzeczna z przepisami prawa,
e. Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
f. Zawiera rażąco niską cenę,
g. Została złożona więcej niż 1 oferta.
Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Oferta wraz z załącznikami złożona przez Wykonawcę nie podlega zwrotowi.
Wykonawca przed upływem terminu składnia ofert może wycofać ofertę bądź dokonać w niej zmian.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert bądź uzupełnień braków formalnych wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W
przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony
będzie do odrzucenia oferty. W ramach składanych wyjaśnień lub uzupełnienia braków formalnych
niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty lub dokonywanie zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt. 13.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi dotyczyć całości zamówienia zgodnie
z charakterystyką przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę (zdobył łącznie najwyższą liczbę punktów w ramach obu kryteriów oceny) w
przypadku, gdy proponowana cena w ofercie Wykonawcy przekracza wysokość środków
zaplanowanych w budżecie projektu na wykonanie usługi.
Złożona oferta przez Wykonawcę musi zawierać cenę brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i
składniki niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia wynikające zarówno ze specyfiki
zamówienia jak również obowiązującego prawa (np. podatek VAT).
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz
ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy
uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia.
Odstępstwa od wyżej wymienionego trybu postępowania składania ofert będą skutkowały
odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
Zamawiający zastrzega prawo do wprowadzania modyfikacji, uzupełnienia/uszczegółowienia treści
zapytania ofertowego nie później niż do upływu terminu składania ofert podanym
w ogłoszeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego w trakcie i
po zakończeniu postępowania min. z powodów braków prawnych/wad dokumentacji. W takich
sytuacjach Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę, zostaną poinformowani o dokonanych zmianach w
treści zapytania lub/i nowym terminie złożenia ofert.

VI.

Termin i miejsce składnia ofert

1. Termin składania ofert upływa w nieprzekraczalnym terminie: 02.11.2018 do godziny 16.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Miejsce składania ofert:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ,
ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa
Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem/zawierać w nagłówku wiadomości
elektronicznej:
Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji
Zawodowych” do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

1. Oferty należy złożyć w jednej z wymienionych form:
a. Osobiście,
b. Przesyłką kurierską,
c. Drogą elektroniczną na adres: kwalifikacje@zdz.edu.pl
VII.

Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
a. K1: Cena – 100%
Opis sposobu obliczania ceny i przyznawania punktów:
Cena najniższej oferty za całość zamówienia brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------- x100
Cena badanej oferty za całość zamówienia brutto
2. Wykonawca może uzyskać od 1 do 100 punktów w ramach złożonej oferty.
3. Wszystkie obliczenia w zakresie wyboru oferty będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z
Wykonawcą, który ja złożył zostanie podpisana umowa.
5. Jeżeli w trakcie wyboru ofert pojawią się dwie lub więcej ofert z taką samą punktacją co uniemożliwi
wybranie najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
6. Oferty złożone w terminie dodatkowym nie mogą zawierać ceny wyższej niż w pierwotnej ofercie.
Pozostałe elementy oferty nie mogą ulec zmianie.
VIII.

Wyniki postępowania

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści wyniki postępowania na:
a. Stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
b. Stronie internetowej http://www.mazowieckastrefakwalifikacji.zdz.edu.pl
c. Stronie internetowej http://zdz.edu.pl
IX.

Informacje uzupełniające

1. Oferty składane przez Wykonawców muszą spełniać wszystkie wymogi przedstawione
w zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę odstąpi od podpisania umowy,
Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który ofertował drugą pod względem
punktów ofertę.
3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty wystawienia prawidłowego faktury VAT/rachunku/dokumentu równoważnego,
potwierdzeniem odbioru usługi będą wystawione zaświadczenia lekarskie dla uczestników projektu.
Termin płatności może ulec zmianie z powodów niezależnych od Zamawiającego uwzględniającego
przekazywanie kolejnych transz dofinansowania projektu przez Instytucję Zarządzającą.
4. Wszystkie zapytania dotyczące oferty prosimy kierować na adres kwalifikacje@zdz.edu.pl bądź pod
numer telefonu (22) 831 00 81 w. 135. Osoba do kontaktu: Magdalena Wolińska.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w
celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze
aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. terminu i harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej liczby Uczestników projektu,
c. zmiany systemu organizacji kursów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
X.

Załączniki

1. Oferta cenowa wraz z wymaganymi załącznikami.

