Rzeszów, 20.09.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU)
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W CHARAKTERZE LEKARZA SPECJALISTY
W DZIEDZINIE GERIATRII PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU
PN. „TUTMED ZDROWIE SANOK”

I.

ZAMAWIAJĄCY:

OŚRODEK REHABILITACJI RUCHOWEJ TUTMED ANNA TUTAK-WALAS
Ul. Architektów 11/U4
35-082 Rzeszów
NIP: 8133447709
REGON: 180501930
Tel.: 783 784 123
Strona internetowa Zamawiającego:
http://www.tutmed.pl/
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania
odpowiedzi na zapytania Wykonawców:
Justyna Markiewicz,
tel.: 664 387 110,
e-mail: biuro@inprogress.net.pl
Niniejsze postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku nie stanowi zobowiązania
Zamawiającego do zawarcia umowy.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Ośrodek Rehabilitacji Ruchowej TUTMED Anna Tutak-Walas, ul. Architektów 11/U4, 35082 Rzeszów, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w charakterze lekarza
specjalisty w dziedzinie geriatrii na potrzeby realizacji projektu pn. „TUTMED ZDROWIE
SANOK”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna,
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Wniosek
o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.03.00-18-0002/18.

1.

Zapytanie zostało upublicznione na stronie zamawiającego: www.tutmed.pl.

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zaproszenia oraz
unieważnienia postępowania.

Projekt TUTMED ZDROWIE SANOK
Ośrodek Rehabilitacji Ruchowej TUTMED Anna Tutak-Walas
Ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok

Strona 1 z 8

Wybór Wykonawcy odbywa się zgodnie z zasadą rozeznania rynku opisaną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.

Rodzaj zamówienia: usługi

2.

Nazwa zamówienia: świadczenie usług w charakterze lekarza specjalisty
w dziedzinie geriatrii na potrzeby realizacji projektu pn. „TUTMED ZDROWIE
SANOK”

3.

Wspólny słownik zamówień: CPV 85141000-9 – Usługi świadczone przez
personel medyczny.

4.

W postępowaniu zostanie wybrany jeden wykonawca.

5.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w charakterze lekarza
specjalisty w dziedzinie geriatrii na potrzeby realizacji projektu pn. „TUTMED
ZDROWIE SANOK”. Usługi obejmują diagnostykę 150 pacjentów Dziennego
Domu Opieki Medycznej w Sanoku, w ciągu 35 miesięcy, tj. 50 pacjentów
średniorocznie, przy czym w Dziennym Domu Opieki Medycznej będzie mogło
przebywać równocześnie 15 pacjentów.

Zakres usługi:
A. Indywidualne konsultacje medyczne:
- najpóźniej w trzecim dniu po przyjęciu pacjenta do Dziennego Domu Opieki Medycznej
w Sanoku oraz przed wypisaniem pacjenta, lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii
zobowiązany będzie do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji medycznych,
mających na celu ocenę stanu zdrowia pacjenta.
- w przypadku pojawienia się dodatkowych potrzeb zdrowotnych pacjenta, lekarz
specjalista w dziedzinie geriatrii zobowiązany będzie do przeprowadzenia dodatkowych
indywidualnych konsultacji medycznych.
B. Udział w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym:
- po dokonaniu indywidualnych konsultacji medycznych mających na celu ocenę stanu
zdrowia pacjenta, lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii zobowiązany będzie
do opracowania, wraz z wielodyscyplinarnym zespołem terapeutycznym, indywidualnego
planu terapii, określającego m.in. liczbę i rodzaj planowanych świadczeń oraz czas
trwania terapii dla każdego pacjenta;
- na koniec każdego miesiąca lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii, wraz
z wielodyscyplinarnym zespołem terapeutycznym, zobowiązany będzie, do oceny
rezultatów podjętych działań wobec każdego pacjenta.
Wymiar czasu pracy: średnio 1,5 godziny na 1 pacjenta * 150 pacjentów (50
średniorocznie). Ogółem w ramach zamówienia planuje się realizację 225 godzin.

Przez jedną godzinę rozumie się 60 minut.
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Termin realizacji usługi: usługi będą realizowane w Dziennym Domy Opieki Medycznej,
ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok najwcześniej od dnia 01.10.2018 do dnia 31.08.2021 r.
zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu do miejsca świadczenia usług ani też kosztów
wyżywienia i ewentualnego noclegu.
Forma współpracy: Usługi będą realizowane na podstawie umowy. Płatność za usługę
zgodnie z rachunkiem/fakturą wystawianą raz z miesiącu wg wzoru liczba zrealizowanych
godzin x stawka za 1 godzinę.
Dodatkowo wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych
działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym
w szczególności do umożliwienia Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy
w Rzeszowie i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych
z realizacją usług w ramach Projektu.
Pacjentami Dziennego Domu Opieki Medycznej będą:




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, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub
którym w okresie ostatnich 12 m-cy udzielone zostały świadczenia zdrowotne
z zakresu leczenia szpitalnego.

Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny będzie składał się z:
1)
2)
3)
4)

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej
lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii
pielęgniarki pełniącej funkcję kierownika zespołu
sprawującego opiekę nad pacjentem
5) pielęgniarek
6) fizjoterapeutów / rehabilitantów
7) opiekuna medyczny
8) terapeuty zajęciowego
9) psychologa
10) dietetyka
11) logopedy

1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O realizację zamówienia mogą się ubiegać - osoby fizyczne nieprowadzące
działalności gospodarczej lub prowadzące działalność gospodarczą, w tym jako
wspólnicy spółki cywilnej lub jawnej, wyłącznie osobiście, które:
1) posiadają wykształcenie wyższe medyczne,
2) posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza,
3) posiadają specjalizację z zakresu geriatrii,
4) posiadają minimum 5 lat praktyki lekarskiej,
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III.

terapeutycznego

5) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw
publicznych,
6) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego
doświadczenia według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy przedstawionej
przez Wykonawcę oferty.
2.

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo. Poprzez 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:
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) Pozostawania 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.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie
spełnia” – na podstawie złożonego formularza oferty oraz oświadczeń stanowiących
załączniki do niniejszego zapytania. Wykonawca niespełniający warunków udziału
w postępowaniu, szczegółowo opisanych w pkt. 2 ppkt. od 1) do 4) zostaje wykluczony
z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
IV.
1.

WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego (załącznik
nr 1), należy dołączyć:
1)
2)

Kserokopię dyplomu/dyplomów, innych dokumentów potwierdzających
posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania),

W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający
może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność
oświadczeń ze stanem faktycznym.
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Zamawiający może na etapie weryfikowania złożonych ofert zobowiązać podmiot
składający ofertę do przedstawienia referencji lub innych dokumentów potwierdzających
posiadane doświadczenie zawodowe.

2.

V.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej
formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu będzie
skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego
postępowania.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA)

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami
wyboru:
 kryterium I: cena - 80 %
 kryterium II: doświadczenie zawodowe Wykonawcy - 20%

Kryterium I

Wyszczególnienie
Cena brutto oferty za realizację
przedmiotu zamówienia

Znaczenie
80 %

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:
Najniższa cena brutto za całość przedmiotu zamówienia

C= ------------------------------------------------------------------------------------------------ x 80 pkt
Cena badanej oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi:
80 punktów.

Kryterium II

Wyszczególnienie

Znaczenie

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy

20%

a) Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat do 10
(włącznie) – otrzyma 5 punktów.
b) Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe powyżej 11 lat do 15
(włącznie) – otrzyma 10 punktów.
c) Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe powyżej 16 lat do 20
(włącznie) – otrzyma 15 punktów
d) Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe powyżej 20 lat – otrzyma
punktów.

lat
lat
lat
20

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I Cena oraz Kryterium II
Doświadczenie zawodowe Wykonawcy zostaną dodane do siebie i na tej podstawie
zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać
maksymalnie 100 pkt.
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Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20
punktów.
Łączna ocena ofert:

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość
punktów w łącznej ocenie ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę,
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania
niniejszego zapytania i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą łączną liczbę
punktów.

VI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.

Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie,
na wzorze/szablonie załączonym do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać
sporządzona w języku polskim.
Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.
Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną
po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

2.
3.
4.
5.

VII.
1.

TRYB PRZEKAZANIA OFERTY:
Oferta powinna być dostarczona:
 osobiście do Biura Projektu znajdującego się w Sanoku przy ul. Przemyskiej 24
w godzinach 7:45-18:30 lub
 pocztą elektroniczną w formie scanu zawierającego
Wykonawcy na adres: biuro@inprogress.net.pl lub

oryginalny

podpis

 drogą pocztową na adres Biura Projektu: Ośrodek Rehabilitacji Ruchowej
TUTMED Anna Tutak-Walas, ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok, z dopiskiem:
KONSULTACJE MEDYCZNE W RAMACH PROJEKTU PN. „TUTMED ZDROWIE
SANOK” - LEKARZ GERIATRA.
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać do dnia 27.09.2018 r. do godziny 23:59:59. Wpływ oferty
do Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i godziną.
2. Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w Biurze projektu
w Sanoku (ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok) lub pod numerem telefonu:
664 387 110.
3. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Justyna Markiewicz;
email: biuro@inprogress.net.pl.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
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IX.

X.

SPOSÓB OCENY OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią
niniejszego zapytania. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać
któregokolwiek
z wymogów
formalnych
określonych
wyszczególnionych
w niniejszym zapytaniu, zostanie odrzucona (za wyjątkiem powiązań kapitałowych
lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których wystąpienie
powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu).
2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający
nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują
żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach
oceny.
4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku
postępowania.

XI.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.

2.

Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a)

3.

XII.

zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów,
w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego
na lata
2014-2020,
mających
wpływ
na realizację umowy;
b) zmiany terminu płatności;
c) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT).
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą
być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie
strony, pod rygorem nieważności.
ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Wymagania dotyczące należytego wykonania Umowy:
Zamawiający
umownych:
a)

ma

prawo

do

naliczenia

Wykonawcy

następujących

kar

za niewykonanie indywidualnych konsultacji we wskazanym terminie,
w wysokości odpowiadającej 10 % wartości brutto jednostkowego
zamówienia, które nie zostało zrealizowane.
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1.

b)

w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy, innego niż określony w pkt a),
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za realizację
jednostkowego zamówienia, które zostało wykonane wadliwie lub
nienależycie,
c) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości
umowy,
d) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości
umowy.
2. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub
poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli
wysokość szkody przekroczy wysokość kwoty naliczonej kary umownej.
Pozostałe ustalenia:

B.

1.
2.
3.
4.

Forma płatności za realizację zamówienia: przelew do 30 dni od daty
otrzymania faktury.
Faktury będą wystawiane po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, do 10 dnia
kolejnego miesiąca.
Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały
okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności
wynagrodzenia w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków
finansowych przez instytucję finansującą. W takim przypadku płatność nastąpi
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa
wyżej Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy
odsetek ustawowych.

Załączniki do zapytania:
Formularz ofertowy.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Właściciel
Ośrodka Rehabilitacji Ruchowej TUTMED
Anna Tutak-Walas

Projekt TUTMED ZDROWIE SANOK
Ośrodek Rehabilitacji Ruchowej TUTMED Anna Tutak-Walas
Ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok
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