PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRÓDKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 12 października 2016 r.
W związku z realizacją projektu pt.: „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny
Dom Opieki Medycznej”, nr WND-POWR.05.02.00-00-0052/15, w ramach Działania 5.2 „Działania
projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności,
Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonywania
ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych, na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej (zwanego dalej
DDOM) utworzonego w ramach projektu „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o
Dzienny Dom Opieki Medycznej”, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
1. Zamawiający: Andrzej Rudek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, ul. Strażacka 12e, 35312 Rzeszów
NIP: 813-10-02-914, REGON: 690235102
Tel. 752 235 756
Fax (+48) 17 861 10 96
Adres strony internetowej: www.rudek.com.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych w okresie od dnia zawarcia umowy z
Wykonawcą do 30 czerwca 2018 r., na zlecenie Zamawiającego – częstotliwość i liczba zleconych badań
uzależniona będzie od bieżących potrzeb pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej, w którym
równolegle przebywać będzie 10 pacjentów (łącznie w okresie realizacji zamówienia 60 pacjentów, zakłada
się możliwość wielokrotnego wykonania różnych badań dla 1 pacjenta). W skład badań, których wykonanie
będzie zlecane Wykonawcy w okresie realizacji zamówienia, wchodzi:
1. Analiza moczu
2. Morfologia
3. CRP
4. Glukoza
5. TSH
6. Cholesterol
7. Albumina
8. Kreatynina (czynność nerek do wyliczenia eGFR)
9. Funkcje wątroby: co najmniej ALAT
10. Elektrolity: sód, potas
Transport pobranych materiałów do badań z siedziby DDOM do laboratorium w celu wykonania badań,
dostarczenie wyników wykonanych badań do siedziby DDOM oraz wszystkie niezbędne elementy do pobierania
materiałów do badań (igły nr 7 i nr 8 do systemu próżniowego pobierania krwi, tubusy, holdery, próbówki do
próżniowego pobierania krwi) zostaną zapewnione przez Wykonawcę .

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
85145000 – 7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
2.2.Dokonywanie
istotnych
zmian
postanowień
umowy
zawartej
pomiędzy
Zamawiającym
a Wykonawcą możliwe jest w przypadku gdy potrzeba taka wyniknie w związku ze zmianą umowy o
dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.02.00-00-0052/15-00 lub treści innych dokumentów
projektowych (w tym ustaw, rozporządzeń, Wytycznych), w szczególności w przypadku zmiany okresu realizacji
zamówienia, a także w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć na etapie zawarcia umowy.
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Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
do
zmiany
w
uzasadnionych
przypadkach
treści
i warunków określonych w niniejszym zapytaniu, jak również unieważnienia niniejszego postępowania bez
podawania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy:
a) postępowanie dotknięte będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
b) nastąpi rozwiązanie umowy o dofinansowanie Projektu, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją
Pośredniczącą
c) wystąpią inne okoliczności, które według oceny Zamawiającego uczynią dalsze prowadzenie postepowania
nieuzasadnionym.
W razie unieważnienia postępowania, Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcom kosztów
związanych z udziałem w postępowaniu.
2.3. Informacje ogólne o funkcjonowaniu Dziennego Domu Opieki Medycznej:
Dzienny Dom Opieki Medycznej jest wyodrębnioną strukturalnie częścią NZOZ RUDEK Gabinety Rehabilitacji
Medycznej Andrzej Rudek.
Pacjentami DDOM będzie łącznie 60 osób niesamodzielnych (poziom samodzielności w skali Barthel: 40-65 pkt),
w tym min. 75% pow. 65 r.ż. (45 os., w tym 27K, 18M), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie
wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a jednocześnie nie
wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, tj.
- pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki
pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających
i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej a także
doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
- pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 m-cy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu
leczenia szpitalnego,
mieszkańców woj. podkarpackiego, powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, strzyżowskiego, ropczycko –
sędziszowskiego oraz miasta Rzeszowa.
Ok. 10% pacjentów stanowić będą osoby niepełnosprawne.
W DDOM będzie mogło przebywać równolegle 10 pacjentów. Czas trwania pobytu będzie ustalony
indywidualnie przez Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (zwany dalej WZT) w granicach 30-120 dni
roboczych. W pierwszym miesiącu pacjenci będą przebywać w DDOM 5 dni w tygodniu przez 8 godzin
dziennie, a w kolejnych miesiącach, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych
świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak
nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godzinny dziennie. DDOM funkcjonować będzie przez cały rok,
w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00. DDOM zapewni opiekę medyczną połączoną z kontynuacją
terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.
Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne będą zlecane w przypadku, gdy nie były wykonywane u pacjenta
przed przyjęciem do placówki, a znajomość ich wyników jest niezbędna do przeprowadzenia Całościowej
Oceny Geriatrycznej, jak również w razie potrzeby w okresie przebywania pacjenta w DDOM.

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia
3.1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do 30 czerwca 2018 r. Zawarcie
umowy z Wykonawcą planowane jest do końca miesiąca października 2016 r.
3.2. Miejsce odbioru materiałów do badań: siedziba Dziennego Domu Opieki Medycznej, ul. Strażacka 12e,
35-312 Rzeszów.
Wykonanie badań ambulatoryjnych odbywało się będzie na podstawie zleceń Zamawiającego, składanych w
okresie wskazanym w pkt. 3.1. W zleceniu określona zostanie liczba badań koniecznych do wykonania oraz ich
rodzaj. Czas realizacji zleconych badań nie może być dłuższy niż 3 dni robocze. Czas realizacji zleconych badań
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liczony jest od momentu przekazania zlecenia Wykonawcy, do momentu dostarczenia Zamawiającemu wyników
zleconych badań.
4.

Warunki realizacji zamówienia:
- Zlecenie na wykonanie badań ambulatoryjnych przekazywane będzie Wykonawcy drogą elektroniczną, na
adres e-mail wskazany w umowie zawartej z wykonawcą lub faksem na numer wskazany w umowie zawartej
z Wykonawcą. Wykonawca potwierdzi otrzymanie zlecenia taką samą drogą, jaką otrzymał zlecenie.
- Wykonawca zapewni możliwość składania zleceń we wszystkie dni robocze, co najmniej w godzinach od 8
do 16.
- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru materiałów do badań nie wcześniej niż po 2 godzinach i nie
później niż do 4 godzin od momentu otrzymania zlecenia. Materiały do badań pobiera personel medyczny
DDOM.
- Wyniki zleconych badań w wersji papierowej Wykonawca dostarczy do siedziby Dziennego Domu Opieki
Medycznej. Dodatkowo punktowane w ramach kryteriów oceny ofert jest zapewnienie przez Wykonawcę
możliwości sprawdzenia wyników badań w formie elektronicznej oraz możliwość wydruku przez
Zamawiającego wyników badań dostępnych w formie elektronicznej. Możliwość sprawdzenia wyników
badań w formie elektronicznej i/lub ich wydruku nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia wyników
w wersji papierowej do siedziby DDOM, przy czym w takim przypadku czas realizacji zleconych badań liczy
się do momentu umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia wyników badań w formie elektronicznej.
- W okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu wszystkie
niezbędne elementy do pobierania materiałów do badań (igły nr 7 i nr 8 do systemu próżniowego pobierania
krwi, tubusy, holdery, próbówki do próżniowego pobierania krwi). Stan materiałów będzie uzupełniany przez
Wykonawcę na bieżąco, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres
e-mail wskazany w umowie zawartej z wykonawcą lub faksem na numer wskazany w umowie zawartej z
Wykonawcą.
- wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w okresach miesięcznych i obejmować będzie rzeczywistą liczbę
i rodzaj badań wykonanych w danym miesiącu przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:


Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; cenę ofertową należy podać w
walucie polskiej PLN (złoty polski).
 Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2.
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
stanowiące załącznik nr 3.
 Inne wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający dokona weryfikacji złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty, zgodnie z kryterium spełnia-nie
spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy w/w dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu
ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w
niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
b) posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia, w szczególności:
- laboratorium Wykonawcy spełnia odpowiednie standardy jakości określone w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia w
sprawie
standardów
jakości
dla
medycznych
laboratoriów diagnostycznych i
mikrobiologicznych z 23 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 435 z poźn. zm);
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- Wykonawca wykonywał będzie badania na zlecenie Zamawiającego przy spełnieniu warunków określonych w
ustawie o diagnostyce laboratoryjnej z 27 lipca 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 z póżn. zm);
- system informatyczny obsługujący laboratorium zapewnia zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym
dostępem;
- osoby zajmujące się transportem materiału do badań zostały przeszkolone w zakresie:
a) zagrożeń związanych z jego transportem,
b) transportu materiału biologicznego.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie 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:
 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w lit. a) – d) powyżej, nastąpi na podstawie
oświadczeń Wykonawcy, złożonych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego
zapytania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie
kryterium spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków określonych w lit.
a) – c) powyżej lub złożenie oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
7. Opis sposobu obliczenia ceny:
7.1. Obliczenia ceny powinny zostać dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
7.2. W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto za każde pojedyncze badanie oraz całkowitą cenę brutto za
pakiet badań laboratoryjnych wymienionych w zestawieniu tabelarycznym w formularzu oferty.
7.3. Cena podana w ofercie jest ceną brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego.
7.4.Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym
zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej, w tym
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
7.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
7.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
8.1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert – oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt:
1. Cena brutto oferty (maksymalnie 70 pkt).
2. Czas realizacji zleconych badań (maksymalnie 10 pkt).
3. Możliwość sprawdzenia wyników badań w formie elektronicznej (maksymalnie 10 pkt).
4. Możliwość wydruku przez Zamawiającego wyników badań dostępnych w formie elektronicznej
(maksymalnie 10 pkt).

 Kryterium: Cena brutto oferty
W kryterium cena brutto oferty oceniona zostanie całkowita cena brutto wskazana w formularzu ofertowym.
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Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem:
[Całkowita cena brutto wskazana w ofercie z najniższą ceną ÷ całkowita cena brutto wskazana w ofercie
ocenianej] x 70 pkt.
 Kryterium: Czas realizacji zleconych badań
Ocena w ramach ww. kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:
Wskazany w formularzu ofertowym czas realizacji zleconych badań:
powyżej 2 do 3 dób roboczych – 0 pkt
od 1 do 2 dób roboczych – 5 pkt
do 1 doby roboczej – 10 pkt
W przypadku wskazania w formularzu ofertowym czasu realizacji zleconych badań powyżej 3 dób roboczych albo
niewskazania w formularzu ofertowym czasu realizacji zleconych badań, oferta zostanie odrzucona.
 Kryterium: Możliwość sprawdzenia wyników badań w formie elektronicznej
Ocena w ramach ww. kryterium zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia.
W przypadku zaznaczenia w formularzu ofertowym opcji „TAK”, oferta otrzyma 10 pkt.
W przypadku zaznaczenia w formularzu ofertowym opcji „NIE”, oferta otrzyma 0 pkt.
W przypadku braku zaznaczenia w formularzu ofertowym którejkolwiek opcji albo zaznaczenia obydwu
opcji, oferta zostanie odrzucona.
 Kryterium: Możliwość wydruku przez Zamawiającego wyników badań dostępnych w formie
elektronicznej
Ocena w ramach ww. kryterium zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia.
W przypadku zaznaczenia w formularzu ofertowym opcji „TAK”, oferta otrzyma 10 pkt.
W przypadku zaznaczenia w formularzu ofertowym opcji „NIE”, oferta otrzyma 0 pkt.
W przypadku braku zaznaczenia w formularzu ofertowym którejkolwiek opcji albo zaznaczenia obydwu
opcji, oferta zostanie odrzucona.

Ostateczna liczba punktów obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie z wzorem:
P = A (pkt) + B (pkt) + C (pkt) + D (pkt),
gdzie:
P - liczba punktów badanej oferty
A - liczba punktów przyznanych w kryterium Cena brutto oferty
B - liczba punktów przyznanych w kryterium Czas realizacji zleconych badań
C – liczba punktów przyznanych w kryterium Możliwość sprawdzenia wyników badań w formie elektronicznej
D – liczba punktów przyznanych w kryterium Możliwość wydruku wyników badań przez Zamawiającego
8.2. Za najkorzystniejszą w ramach przedmiotu zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający
wybierze ofertę z niższą całkowitą ceną brutto. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
8.3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert uzyska taki sam bilans punktów, a jednocześnie oferty te wskazują taką samą cenę całkowitą brutto
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wskazaną w formularzu ofertowym za pakiet badań, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych obejmujących całkowitą cenę
brutto za pakiet badań wskazany w formularzu ofertowym oraz wyszczególnienie cen poszczególnych badań.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
8.4. W przypadku nieprzystąpienia przez wybranego Wykonawcę do podpisania umowy w terminie 3 dni
roboczych od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego albo odstąpienia przez wybranego
Wykonawcę od podpisania umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania
zapytania ofertowego i który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
8.5. Okres związania ofertą Wykonawców wynosi 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu upływu
końcowego terminu składania ofert.

9. Istotne postanowienia umowy
1) Kara umowna w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązania umowy
przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20- krotności
całkowitego wynagrodzenia brutto wykonawcy wskazanego w ofercie.
2) Kara umowna w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
poszczególnych zleconych badań (w szczególności brak zapewnienia możliwości sprawdzania
wyników badań w formie elektronicznej i/lub wydruku wyników badań w razie zaznaczenia takiej
opcji w ofercie Wykonawcy), w wysokości 5- krotności całkowitego wynagrodzenia brutto
wykonawcy wskazanego w ofercie za każdy przypadek.
3) Kara umowna za opóźnienie w realizacji zleconych badań w stosunku do terminu wskazanego w
ofercie Wykonawcy, w wysokości wartości zleconych badań, których opóźnienie dotyczy, za każdy
dzień opóźnienia.
4) Kara umowna za nieodebranie pobranych materiałów do badań w terminie określonym w zapytaniu
ofertowym, w wysokości 3- krotności wartości zleconych badań, których uchybienie dotyczy.
5) Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym,
jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość naliczonych kar umownych.
6) Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie nieuzyskania przez Zamawiającego
finansowania niniejszej umowy w wyniku nieprzekazania części lub całości środków finansowych
przez Instytucję Pośredniczącą na finansowanie przedmiotowego Projektu.
7) Prawo do rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w razie
nienależytego wykonania lub niewykonania przez Wykonawcę całości lub części umowy (w tym
poszczególnych zleconych badań) lub uchybienia przez Wykonawcę poszczególnym terminom
realizacji badań, określonym w ofercie Wykonawcy lub braku zapewnienia możliwości sprawdzania
wyników badań w formie elektronicznej i/lub wydruku wyników badań przez Zamawiającego w razie
zaznaczenia takiej opcji w ofercie Wykonawcy, odmowy wprowadzenia do umowy dodatkowych
postanowień lub odmowy zmiany postanowień umowy w drodze aneksu do umowy.
8) Strony zastrzegają sobie prawo wprowadzenia do umowy dodatkowych postanowień lub zmiany
postanowień umowy, w tym zmiany umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności w
przypadku, gdy potrzeba taka wyniknie z umowy o dofinansowanie realizacji Projektu lub z treści
innych dokumentów projektowych, w szczególności w razie zmiany okresu realizacji zamówienia, jak
również w razie wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie
zawarcia umowy. Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:
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Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub
wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania
oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru
handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający
umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski.
Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga
dokonywania tłumaczeń przysięgłych.

11. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.
Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście pod adresem: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, ul. Marszałkowska 15, 35-215 Rzeszów lub
przesłać poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20
października 2016 r. do godz. 09:00 (decyduje data i godzina wpływu).
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
a. Nazwą i adresem Zamawiającego,
b. Nazwą i adresem Wykonawcy,
c. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego z dn. 12.10.2016 r. dot. zamówienia w postaci
wykonywania ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych w ramach projektu „Rozszerzenie
działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom Opieki Medycznej”. Nie
otwierać do dnia 20.10.2016 r. do godziny 9:10.”
Otwarcie ofert nastąpi pod adresem: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji
Medycznej Andrzej Rudek, ul. Marszałkowska 15, Rzeszów, w dniu 20 października 2016 r. o godz. 9:10.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału
w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt
Wykonawców.
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Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Dąbska, tel. 609 779 924.

12.10.2016 r...............................................................
(data, podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty

……………………………………………………….
Miejscowość, data
…………………………………………….
pieczęć firmowa Wykonawcy
(jeśli dotyczy)

Zamawiający:
Andrzej Rudek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety
Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek
Ul. Strażacka 12 E
35-312 Rzeszów

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………….……
Adres siedziby: ………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….
Nr telefonu i faksu: …………………..………
NIP: ……………………………….…………
REGON: ………………………….…………
Działając jako Wykonawca/w imieniu i na rzecz Wykonawcy, po zapoznaniu się z warunkami zawartymi
w zapytaniu ofertowym z dnia 12 października 2016 r. w przedmiocie wykonywania ambulatoryjnych świadczeń
diagnostycznych w ramach projektu „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny
Dom Opieki Medycznej” w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w
systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie
umowy o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0052/15-00, na rzecz Zamawiającego – Andrzej Rudek,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety
Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, oświadczam, iż akceptuję je bez zastrzeżeń.
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Poniżej przedstawiam następujące warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
Lp.

Przedmiot zamówienia

Cena jednostkowa brutto
Cena netto:…………………….

1.

Analiza moczu

VAT: …………………………
Cena brutto: ………………….
Słownie: …………………………………………..
Cena netto:…………………….

2.

Morfologia

VAT: …………………………
Cena brutto: ………………….
Słownie: …………………………………………..
Cena netto:…………………….

3.

CRP

VAT: …………………………
Cena brutto: ………………….
Słownie: …………………………………………..
Cena netto:…………………….

4.

Glukoza

VAT: …………………………
Cena brutto: ………………….
Słownie: …………………………………………..
Cena netto:…………………….

5.

TSH

VAT: …………………………
Cena brutto: ………………….
Słownie: …………………………………………..
Cena netto:…………………….

6.

Cholesterol

VAT: …………………………
Cena brutto: ………………….
Słownie: …………………………………………..

7.

Albumina
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Cena netto:…………………….
VAT: …………………………
Cena brutto: ………………….
Słownie: …………………………………………..
Cena netto:…………………….

8.

Kreatynina (czynność nerek do wyliczenia eGFR)

VAT: …………………………
Cena brutto: ………………….
Słownie: …………………………………………..
Cena netto:…………………….

9.

Funkcje wątroby: co najmniej ALAT

VAT: …………………………
Cena brutto: ………………….
Słownie: …………………………………………..
Cena netto:…………………….

10.

VAT: …………………………

Elektrolity: sód i potas

Cena brutto: ………………….
Słownie: …………………………………………..
Cena netto:…………………….
VAT: …………………………
Cena całkowita brutto:

Cena brutto: ……………………..……….
Słownie: …………………………………………..
……………………………………..…….

Jednocześnie oferuję:
Czas realizacji zleconych badań: …………….. godzin/dób roboczych1
Możliwość sprawdzenia wyników badań w formie elektronicznej (proszę zaznaczyć właściwą opcję): TAK /
NIE

1

niewłaściwe skreślić
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Możliwość wydruku przez Zamawiającego wyników badań dostępnych w formie elektronicznej (proszę
zaznaczyć właściwą opcję): TAK / NIE

…………………………………………………………………
podpis Wykonawcy/osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy
…………………………….
Miejscowość, data
…………………………….………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy (jeśli dotyczy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Działając jako Wykonawca/w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
Nazwa: ………………………………………………………………..……………………
Adres siedziby: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Nr telefonu i faksu: ………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………………………………………….
REGON: ……………………………………………………….…………………………….
Oświadczam/y, że Wykonawca:
a) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
- laboratorium Wykonawcy spełnia odpowiednie standardy jakości określone w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i
mikrobiologicznych z 23 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 435 z poźn. zm);
- Wykonawca będzie wykonywał badania na zlecenie Zamawiającego przy spełnieniu wymagań określonych
w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej z 27 lipca 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 z
póżn. zm);
- system informatyczny obsługujący laboratorium zapewnia zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym
dostępem;
- osoby zajmujące się transportem materiału do badań zostały przeszkolone w zakresie:
a)

zagrożeń związanych z jego transportem,

b)

transportu materiału biologicznego.

b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) spełnia inne wymogi określone w zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się zrealizować przedmiot
zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej ofercie i zapytaniu ofertowym,
e) ofertę niniejszą składa na ………….kolejno ponumerowanych stronach,
f)

jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia następnego po wyznaczonym ostatnim dniu terminu
składania ofert,

g) uzyskał wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego sporządzenia oferty.
……………………………………………………………………………………….
podpis Wykonawcy/osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym

…………………………………………
Miejscowość, data
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Działając jako Wykonawca/w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
Nazwa: ………………………………………………………………..……………………
Adres siedziby: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Nr telefonu i faksu: ………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………………………………………….
REGON: ……………………………………………………….…………………………….

Niniejszym oświadczam/y, że Wykonawca:
nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym

………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa Zamawiającego
……………………………………………………………………………………………………………………….
* Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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:





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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………………..………………
podpis Wykonawcy/osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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