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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 

 

W  związku z realizacją projektu pt „Cztery Pory Roku – kompleksowa profilaktyka i leczenie 

otyłości jako głównej przyczyny chorób układu krążenia na każdym etapie życia” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.6 „Rozwój usług zdrowotnych - konkurs” zwracamy się z 

prośbą o przedstawienie oferty współpracy i złożenia oferty cenowej na usługi diagnostyki 

i leczenia w ramach partnerstwa 

 

I Opis przedmiotu zamówienia 

1. Diagnostyka zaburzeń układu ruchu u dzieci, w tym: 

- diagnostyka wad postawy  

- diagnostyka innych zaburzeń układu ruchu u dzieci 

- ocena prawidłowości wzorca ruchowego 

 

ilość godzin wstępnych konsultacji diagnostycznych u dzieci: 48 

2. Leczenie zdiagnozowanych w badaniu wstępnym zaburzeń wymagających interwencji 

fizjoterapeuty, w tym 

- prowadzenie ćwiczeń korygujących,  

- nauka – zlecanie ćwiczeń do wykonywania w domu,  

- terapia manualna,  

- fizykoterapia 

ilość godzin konsultacji związanych z leczeniem u dzieci: 192 

3. Diagnostyka zaburzeń układu ruchu u dorosłych 

 ilość godzin wstępnych konsultacji  u dorosłych –. 48 

4. Fizjoterapia zaburzeń układu ruchu dorosłych 



- nauka i zlecanie ćwiczeń do wykonywania w domu,  

- terapia manualna 

- fizykoterapia 

Liczbo godzin konsultacji związanych z leczeniem dorosłych:  144 

Partner winien dysponować zasobami technicznymi w zakresie w/w usług do diagnostyki i leczenia 

oraz dysponować kadrą z kompetencjami do realizacji w/w usług. 

CPV 85142100-7 – Usługi fizjoterapii  

II Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:  

1. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art.24 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 

3. Oferent dysponuje doświadczeniem w zakresie usług medycznych. 

 

Ocena spełniania warunków będzie się odbywała w oparciu o przedłożone oświadczenie oferenta. 

III Kryteria oceny oferty 

Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oraz terminu realizacji 

usług. 

 

IV Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 

oceny oferty 

Cena netto – 80 punktów 

Termin realizacji  – 20 punktów 

V Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 

Cena netto (maksymalnie 80 punktów). Oferta najtańsza uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Ilość 

punktów liczona będzie według następującego wzoru: Ilość punktów = (Najniższa cena netto 

oferty/cena netto oferty badanej) × 80. Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w złotych polskich  

i powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku oferty wyrażonej 

w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień 

sporządzenia protokołu z wyboru ofert. 

 



Termin realizacji (maksymalnie 20 punktów): liczony będzie według następującego wzoru: Ilość 

punktów = (No/Bo) × 20, gdzie: Bo – termin realizacji badanej oferty w dniach, No – najkrótszy termin 

realizacji zaproponowany w złożonych ofertach. Za rozpoczęcie biegu terminu realizacji uznaje się datę 

złożenia zamówienia. 

 

Sposób oceny oferty: Oferta, która uzyska najwyższą sumę wyników oceny, uznana zostanie za ofertę 

najkorzystniejszą.  

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Ponadto 

zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami 

obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min: - zasadą przejrzystości  

i jawności prowadzonego postępowania, - zasadą ochrony uczciwej konkurencji, - zasadą swobody 

przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, - zasadą niedyskryminacji i równego traktowania 

wykonawców na rynku. Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie  

i jakościowo ofertę. 

 

VI Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę należy składać na piśmie w siedzibie zamawiającego osobiście, kurierem, pocztą przesyłką 

rejestrowaną w terminie do 22.06.2017 do godziny 14:00 

 

VII Termin realizacji umowy 

Wybrany oferent zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia 

zawarcia umowy do 31.12.2019r. 

 

VIII Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców powiązanych 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 związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 



4. 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. 

 

IX Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania  

Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu dostawy maksymalnie o 3 miesiące w przypadku 

zaistnienia siły wyższej 

 

X Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych 

 

XI Informacja o planowanych zamówieniach 

Nie dotyczy 

 


