Pisarzowice, 30.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/06/2017
dotyczące rekrutacji na stanowisko: dietetyk
do projektu
Poprawa dostępności i efektywności usług medycznych poprzez utworzenie Domowego Ośrodka
Rehabilitacji Środowiskowej (DORŚ) w Pisarzowicach

realizowanego w ramach Działania 9.2.6 RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny)
I.

ZAMAWIAJĄCY

JUSTYNA NOCULAK-MOSKAL - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "REHABILITACJA"
ul. Ignacego Paderewskiego 15A
43 – 330 Wilamowice
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na stanowisko: dietetyk, który w ramach Projektu będzie
uczestniczył w leczeniu Uczestników Projektu i będzie przygotowywał indywidualne zalecenia dietetyczne dla
Uczestników Projektu. Uczestnicy Projektu to osoby niesamodzielne w wieku 65+ ,lub osoby 65+ o niskim
statusie ekonomicznym.
Zakres obowiązków dietetyka obejmował będzie:



Przygotowywanie indywidualnych zaleceń dietetycznych dla Uczestników Projektu,
Uczestnictwo w badaniach wstępnych Uczestników Projektu, przeprowadzenie rekonsultacji –
monitorowanie efektów wprowadzonej diety.

Zgodnie z założeniami Projektu zaangażowanie dietetyka w okresie od 01.08.2017 do 31.07.2019 r. to 108 h.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:




posiadają odpowiednie wykształcenie uprawniające do pracy na stanowisku objętym zapytaniem:
dyplom dietetyka
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystania z praw publicznych.
władają językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu
dietetyka.

Ponadto:
1.
2.
3.
4.
5.

Posiadają dyplom dietetyka uzyskany na wyższej uczelni.
Posiadają program komputerowy do tworzenia diet.
Posiadają mobilny, własny sprzęt do pomiaru składu masy ciała.
Są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi tzn. osobami fizycznymi prowadzącymi
jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym zaznacza się, że wykonawca będzie świadczył w
projekcie usługi osobiście.
W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zaznacza się, że w stosunku do
firmy: nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub
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6.

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, nie została skazana za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z pkt. VI.1. niniejszego zapytania
ofertowego

Termin realizacji zamówienia musi obejmować czas trwania projektu to jest okres od 01.08.2017 r. do 31.07.2019
r.
Kod CPV:

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a)
b)

1. Złożona oferta powinna zawierać:
nazwę i adres Oferenta,
datę sporządzenia oferty,
Curriculum Vitae z opisem kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zadań określonych w przedmiocie
zamówienia,
Kopie dyplomów i dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego wykształcenia potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez Oferenta,
Kopie dokumentów przedstawiające staż zawodowy i doświadczenie potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez Oferenta,
wartość oferty (netto oraz brutto) za godzinę konsultacji dietetycznej,
oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 1),
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),
w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).
2. Ponadto oferta:
Powinna być sporządzona w języku polskim.
Powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w pkt. III.1. niniejszego zapytania ofertowego.
Niezłożenie dokumentów wymienionych w pkt. III.1. będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być złożona:
 Osobiście, pod adresem: Ul. Pańska 15A, 43-332 Pisarzowice
 drogą mailową na adres: crpisarzowice@gmail.com (decyduje data i godzina wpływu maila do skrzynki
mailowej) lub
 za pośrednictwem poczty polskiej / kuriera (decyduje data fizycznego wpływu oferty) na adres:
Ul. Pańska 15A, 43-332 Pisarzowice
Termin składania ofert upływa w dniu: 01.08.2017 r. o godz. 18.00.
2. Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie zamawiającego http://www.rehabilitacja-pisarzowice.pl/ , a
także rozesłano do min. 3 potencjalnych dostawców.

V.
1.

KRYTERIA OCENY OFERT
Podstawowe kryteria oceny ofert:

Lp.

Nazwa

Znaczenie

Sposób oceny oferty

1

Cena netto
w PLN za 1

90%

Punkty w ramach kryterium „Cena netto w PLN za 1 godzinę zegarową konsultacji
dietetycznej” będą przyznawane wg następującej formy:
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godzinę
zegarową
konsultacji
dietetycznej
Doświadczenie
2
oferenta

cena minimalna w zbiorze
Punkty przyznane ofercie = --------------------------------- × 100 × 90%
cena oferty rozpatrywanej
10%

Punkty w ramach kryterium
wg następującej formuły:
5 pkt – staż pracy do 2 lat
10 pkt – staż pracy powyżej 2 lat.

„doświadczenie

oferenta”

będą

przyznawane

2.

Kryterium „doświadczenie oferenta” będzie weryfikowane na podstawie świadectwa pracy, zaświadczenia od
pracodawcy, lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie Do ww. kryterium brane pod uwagę
będzie doświadczenie Oferenta na stanowisku związanym ze świadczeniem usług dietetycznych.

3.

Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
a) O możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu
składania ofert określonym w punkcie IV.1. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie
złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia
następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane
pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
b) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
c) Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego
d) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferenta, który nie wykaże spełniania warunku udziału w
postępowaniu w zakresie braku powiązań, o których mowa w pkt. VI.1. niniejszego zapytania ofertowego.

4.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem korespondencji
mailowej, strony internetowej Zamawiającego funkcjonującego pod adresem http://www.rehabilitacjapisarzowice.pl/.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym 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 związanych 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,
e) pozostawaniu z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury bez wyboru oferty lub odwołania niniejszego
postępowania w przypadku:

wystąpienia niekorzystnych zjawisk ekonomicznych na rynku powodujących konieczność odstąpienia od
realizacji przedsięwzięcia,

gdy wartość oferty najkorzystniejszej jest wyższa od kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,

wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania.
3.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian warunków umowy zawartej
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty:

w

wyniku
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a)
b)





zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się
przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia.
innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:
odbioru usługi (Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do usługi
realizowanej przez Oferenta).
Terminu realizacji umowy i harmonogramu realizacji umowy;
ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy,
zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest
od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków
związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać
opóźnieniom);

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem
wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian
w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany
załączników do umowy .Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany
oferty, Oferent zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.


Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.



Załącznik nr 3- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
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