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Zabrze, 23.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018
NZOZ
PL
SANUS
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZABRZU zaprasza do składania ofert w
postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę dostarczenia materiałów
drukowanych na rzecz projektu pt. „Nie czekaj... badaj! Program
profilaktycznych badań cytologicznych”.

Zamawiający
NZOZ PL SANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
41-800 Zabrze, ul. Wolności 182
tel. +48 882 465 768
e-mail: projekt@sanuszabrze.pl
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 na potrzeby projektu pt. „Nie czekaj... badaj!
Program profilaktycznych badań cytologicznych” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach RPO
WSL na lata 2014 – 2020, realizowany w ramach osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na
wiedzy, działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej
pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez
zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020

Przedmiot zamówienia

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który świadczyć
będzie dostawa/wydruk materiałów na potrzeby spotkań realizowanych w ramach projektu
pt. Nie czekaj... badaj! Program profilaktycznych badań cytologicznych.
2. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 7981000-5 Usługi drukowania
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który świadczyć będzie usługi
wydruku materiałów na rzecz realizacji projektu Nie czekaj... badaj! Program profilaktycznych
badań cytologicznych, w tym:
a) 2500 materiały edukacyjnych – ulotka rozmiar C6, wydruk kolorowy, dwustronny,
papier mat, grubość od 100-120 mg
b) 250 zestawów konferencyjnych, każdy zestaw ma zawierać:
✓ materiały edukacyjne rozmiar do A4, wydruk kolorowy dwustronny;
✓ teczkę konferencyjna A4 z zamknięciem na zamek, duża ukośna kieszeń na
dokumenty oraz uchwyt na długopis. Brzegi teczki obszyte lamówką w kolorze
czarnym. Teczka ma zawierać 20-kartkowy notes w linię lub kratkę. Materiał:
poliester 600D. Wymiary: 33 x 24 x 1,2 cm. w kolorze granatowym. Na teczce
ma zostać wykonany nadruk wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego
✓ długopis z nadrukiem tytułu projektu oraz stroną www.
Projekty materiałów edukacyjnych odnośnie pkt a zostanie sporządzony oraz dostarczony
Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, odnośnie pkt b
w terminie do 01.08.2018 r.
Wszystkie materiały wydrukowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie promocji i informacji
projektów dofinansowanych ze środków UE.

Termin realizacji:
• W zakresie 2500 materiałów edukacyjnych w terminie 7 dni od daty otrzymania
projektu materiałów edukacyjnych.
• W zakresie 250 zestawów konferencyjnych – do końca sierpnia 2018

Warunki udziału w postępowaniu i ocena ofert
1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci:
•
•

Dysponujący potencjałem technicznym i ekonomicznym do wykonania przedmiotu
zamówienia.
Realizujący przedmiot zamówienia zgodnie z aspektami społecznymi.

2. Wykonawcy, nie spełniający powyższych warunków, zostaną odrzuceni z przyczyn
formalnych.
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3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nr

Kryterium oceny

Cena – ocenie podlega cena brutto w PLN za wykonanie przedmiotu. Cena musi
1. zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia

Waga

100%

a) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać
wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
b) Cena podana w ofercie jest wiążąca, w przypadku jej zmiany Zamawiający może
odstąpić od współpracy z wybranym Wykonawcą i dokonać ponownego wyboru
oferenta.
c) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający
przeprowadzi negocjacje z wybranymi oferentami.
4. Zamawiający może prosić o udzielenia przez oferenta wyjaśnień dot. oferty.
5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Aspekty społeczne w ocenie ofert:
W przypadku stwierdzenia rażąco niskiej ceny Zamawiający może prosić oferenta
o wyjaśnienia.
Wybrany Wykonawca zobowiązuje się przy tym do utrzymania zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na w/w poziomie przez cały okres obwiązywania zlecenia/umowy
z Zamawiającym, do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji i dokumentów
o ogólnej liczbie osób zatrudnionych oraz liczbie zatrudnionych osób niepełnosprawnych lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.
Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania spełniania ww. wymogów przez cały okres
realizacji zamówienia, a nie spełnienie jednego z tych warunków powoduje możliwość
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.
Sposób i termin składania ofert
1. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
2. Oferta musi być kompletna, sporządzona według wzoru Formularza oferty stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści
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niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty musi zostać dołączona specyfikacja
materiałów z jakich wykonane są elementy podlegające wycenie, wraz ze zdjęciem teczki
oraz długopisu.
3. Oferta powinna być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
4. Kompletna oferta zawiera 2 strony przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zapytania, oraz dokumenty opisane w pkt 2. Rozpatrywane będą wyłącznie
kompletne oferty.
5. Do oferty należy obowiązkowo załączyć materiały prezentujące przykładowe
realizacje w zakresie, którego dotyczy zapytanie.
6. Ofertę należy dostarczyć w jednej z następujących form:
a) skan podpisanej oferty przesłać na adres e-mail: projekt@sanuszabrze.pl
b) listownie w zamkniętej kopercie na adres: NZOZ PL SANUS Sp. z o. o., 41-800
Zabrze, ul. Wolności 182 p. 54
c) osobiście do biura projektu: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 182 p. 54 w zamkniętej
kopercie
7. Termin składania ofert upływa 02.03.2018 r. o godz. 16.00 (decyduje data i godzina
wpływu)
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić o wyjaśnień dotyczące treści
oferty.
9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranym
Wykonawcą, także cenowych, m.in. w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż
przewidziana w budżecie Projektu.
Informacje na temat zakresu wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym w tym 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 lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawca składający ofertę potwierdza brak powiązań.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną
odrzuceni z przyczyn formalnych.
1.
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Realizacja przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia na podstawie zlecenia/umowy.
2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z potrzeb prawidłowej
realizacji Projektu będą na bieżąco zgłaszane wybranemu oferentowi w terminie min. 3
dni przed danym spotkaniem.
3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia może mieć charakter częściowi – po
zrealizowaniu każdego spotkania,
4. Płatność będzie następowała na postawie wystawionego przez Wykonawcę
i dostarczonego do Zamawiającego dokumentu księgowego w terminie do 21 dni od
daty wystawienia.

Dodatkowe informacje
1. Pytania do niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail:
projekt@sanuszabrze.pl lub telefonicznie Tatiana Łukowska tel. + 48 882 465 768
2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.
3. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz
unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
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załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego

DANE OFERENTA

Nazwa
podmiotu:
Adres:
Telefon:
E-mail:
NIP:
REGON:
OFERTA CENOWA
Oferuję realizacje przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 4/2018 z dnia
22.02.2018 r.
Ad a)……………………………………….……………………………………… PLN brutto

W cenie

Ad b)………………………………………….…………………………………… PLN brutto
Razem: ……………………………………………..……………………………….PLN brutto

Słownie razem

RAZEM ……………………………………………………………………………. PLN brutto

……………………………
(miejscowość, data)

…………………………
(czytelny podpis Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE OFERENTA o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Odpowiadając na zapytanie ofertowe ja, niżej podpisany oświadczam, że nie zachodzą okoliczności
wyłączające mnie z ubiegania się o zamówienie, w szczególności oświadczam, że:
1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację
zamówienia.
3. Prowadzę działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu.
4. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
5. Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym - NZOZ SANUS Sp. z o.o.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem
projektu/Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta/Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu w/w podmiotów 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
pełnomocnika;

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

d) 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.
6. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 907
z późn.zm.).
7. Zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i zobowiązuję się do realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie z jego wytycznymi, szczególnie w zakresie aspektów społecznych.
……………………………

…………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis Wykonawcy)
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