PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRÓDKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z dnia 22 września 2016 r.

Zamawiający, Andrzej Rudek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, niniejszym informuje o zmianie
treści zapisów zapytania ofertowego z dnia 22 września 2016 r, dotyczącego wykonania zamówienia w
postaci świadczenia usług w charakterze personelu medycznego (pielęgniarki lub pielęgniarki –
kierownika zespołu terapeutycznego lub psychologa/ psychoterapeuty lub opiekuna medycznego) w
Dziennym Domu Opieki Medycznej utworzonym w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu
„Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom Opieki Medycznej”,
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Zmianie ulegają zapisy Zapytania ofertowego, w następującym zakresie:
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w charakterze personelu medycznego (pielęgniarki lub
pielęgniarki – kierownika zespołu terapeutycznego lub psychologa/psychoterapeuty lub opiekuna
medycznego) w okresie od 05.10.2016 r. do 01.07.2018 r.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w charakterze personelu medycznego (pielęgniarki lub
pielęgniarki – kierownika zespołu terapeutycznego lub psychologa/psychoterapeuty lub opiekuna
medycznego) w okresie od 12.10.2016 r. do 01.07.2018 r.

 Wymagania dotyczące Wykonawców poszczególnych części przedmiotu zamówienia:
Część I –Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki – 1 os., umowa cywilnoprawna, śred. 160
godz./m-c, 8 godz./dzień
Wymagania:
Usunięto pkt 5) Predyspozycje do pracy z osobami starszymi/ przewlekle chorymi/ niepełnosprawnymi.
Cześć II –Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki – kierownika zespołu terapeutycznego – 1 os.,
umowa cywilnoprawna, śred. 50 godz./m-c, nie mniej niż 2 godziny dziennie
Wymagania:
Usunięto pkt 4) predyspozycje do pracy z osobami starszymi/ przewlekle chorymi/niepełnosprawnymi
Cześć III –Świadczenie usług w charakterze psychologa lub psychoterapeuty – 1 os., umowa
cywilnoprawna, śred. 50 godz./m-c, nie mniej niż 10 godzin tygodniowo
Wymagania:
Usunięto pkt 4) predyspozycje do pracy z osobami starszymi/ przewlekle chorymi/niepełnosprawnymi.
Cześć IV – Świadczenie usług w charakterze opiekuna medycznego – 1 os., umowa cywilnoprawna, 8
godz./dzień, śred. 160 godz./m-c
Wymagania:
Usunięto pkt 4) Predyspozycje do pracy z osobami starszymi/ przewlekle chorymi/ niepełnosprawnymi.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Część I –Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki – od 05.10.2016 r do 01.07.2018 r.
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Cześć II –Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki – kierownika zespołu terapeutycznego – od
05.10.2016 r. do 01.07.2018 r.
Część III –Świadczenie usług w charakterze psychologa lub psychoterapeuty - od 05.10.2016 r. do
01.07.2018 r.
Część IV - Świadczenie usług w charakterze opiekuna medycznego - od 05.10.2016 r. do 01.07.2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany początkowej daty świadczenia usługi w przypadku, gdy
rozstrzygnięcie niniejszego postępowania i podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami nastąpi później
niż do dnia 05.10.2016 r. Końcowa data realizacji usługi może ulec zmianie w razie zmiany okresu realizacji
Projektu.
otrzymuje brzmienie
Część I –Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki – od 12.10.2016 r do 01.07.2018 r.
Cześć II –Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki – kierownika zespołu terapeutycznego – od
12.10.2016 r. do 01.07.2018 r.
Część III –Świadczenie usług w charakterze psychologa lub psychoterapeuty - od 12.10.2016 r. do
01.07.2018 r.
Część IV - Świadczenie usług w charakterze opiekuna medycznego - od 12.10.2016 r. do 01.07.2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany początkowej daty świadczenia usługi w przypadku, gdy
rozstrzygnięcie niniejszego postępowania i podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami nastąpi później
niż do dnia 12.10.2016 r. Końcowa data realizacji usługi może ulec zmianie w razie zmiany okresu realizacji
Projektu.
 6. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
Usunięto pkt 4 Co najmniej 1 referencje potwierdzające co najmniej dobrą jakość świadczonych przez
Wykonawcę usług w charakterze zbieżnym z częścią przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa
ofertę (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
Usunięto pkt 3 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz nastąpiła zmiana zapisu pkt 5 (obecnie 4)
Ocena spełniania przez Wykonawcy w/w warunków, nastąpi na podstawie oświadczeń Wykonawcy, zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Jeżeli oferta zostanie
złożona przez Wykonawcę, którego dotyczy jedna z w/w okoliczności, Wykonawca ten zostanie wykluczony
z udziału w postępowaniu.
który otrzymał brzmienie:
Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunków, nastąpi na podstawie życiorysu, oświadczeń
Wykonawcy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
jak również dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawcę
powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub niespełniającego warunków określonych w pkt.
1 – 3 powyżej, Wykonawca ten zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
 8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z
informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oraz sposobów przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium.
Usunięto kryterium 2 i pkt 8 otrzymał brzmienie:
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Ocena ofert dokonana zostanie odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, zgodnie z podziałem
wskazanym w pkt. 2.2) niniejszego zapytania ofertowego.
1) Zamawiający ustala następujące kryteria oceny oferty w ramach każdej części przedmiotu zamówienia –
oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt:
1. Kryterium - Cena jednostkowa brutto za godzinę świadczenia usługi (maksymalnie 100 pkt)
Sposób oceny oferty:
 Kryterium: Cena jednostkowa brutto za godzinę świadczenia usługi – maksymalnie 100 pkt
Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem:
[Cena jednostkowa brutto za godzinę świadczenia usługi wskazana w ofercie z najniższą ceną ÷ cena
jednostkowa brutto za godzinę świadczenia usługi wskazana w ofercie ocenianej] x 100 pkt.
Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Podstawą do obliczenia będzie oferowana cena jednostkowa brutto za godzinę świadczenia usługi podana na
formularzu ofertowym.
Cena powinna uwzględniać wszystkie niezbędne czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotowej
usługi.
Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę w ramach danej części przedmiotu zamówienia, oferty z
cenami wariantowymi będą odrzucone.
2) Za najkorzystniejszą w ramach danej części przedmiotu zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów.
3) Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu.
4) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert wskazuje taką samą cenę jednostkową brutto za godzinę świadczenia usługi, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez
Zamawiającego - ofert dodatkowych obejmujących cenę jednostkową brutto za godzinę świadczenia
usługi w ramach danej części przedmiotu zamówienia. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania lub negocjacji ceny oferty
z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę jednostkową brutto za godzinę świadczenia usługi, w
przypadku gdy zaoferowana przez Wykonawcę cena przekracza kwotę przeznaczoną przez
Zamawiającego w budżecie na realizację przedmiotu zamówienia.
6) W przypadku nieprzystąpienia przez 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.
7) Okres związania ofertą Wykonawców wynosi 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu upływu
końcowego terminu składania ofert.

Zamawiający informuje również, że w związku z powyższymi zmianami, zmianie ulega termin składania
ofert. Nowy termin zostaje ustalony na dzień 05.10.2016 r. do godz. 9:00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
a. Nazwa i adres Zamawiającego
b. Imię, nazwisko i adres Wykonawcy
c. Adnotacja „Oferta do zapytania ofertowego z dn. 22.09.2016 r. dot. świadczenia usług
w charakterze personelu medycznego w ramach projektu „Rozszerzenie działalności
Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom Opieki Medycznej”. Nie otwierać
do dnia 05.10.2016 r. do godziny 9:10.”
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2016 r. o godz. 9:10.

Zamawiający informuje, ze zmianie uległ również Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy, z
którego usunięto pkt. 3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Pozostałe treści zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Andrzej Rudek
Właściciel
27.09.2016 r........................................................
(data, podpis osoby upoważnionej)
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