Załącznik nr 1 do ZK/02/2017/EFS
REGULAMIN KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
na wykonanie badań przesiewowych w kierunku określenia ryzyka wystąpienia nadwagi, otyłości i cukrzycy osób
zamieszkujących w powiecie nyskim, prudnickim, opolskim grodzkim, w mieście Opolu
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
I. Szczegółowe warunki konkursu ofert
1. Przyjmujący zlecenie, zwany dalej Wykonawcą, wykonywać będzie usługę medyczną z zakresu wykonania
badań przesiewowych w kierunku określenia ryzyka wystąpienia nadwagi, otyłości i cukrzycy. Grupą docelową
osób badanych są osoby dorosłe w wieku 45-65 lat zamieszkujące powiaty: nyski, prudnicki, opolski, grodzki i miasto
Opole.
2. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do informowania pacjentów o możliwości przeprowadzania badań,
przekazywania pacjentom informacji o korzyściach przystąpienia do programu, przekazywania pacjentom ulotek
związanych z profilaktyką nadwagi, otyłości i cukrzycy przekazanych przez Zamawiającego, umieszczenie informacji
o programie poprzez widoczne w miejscu jego realizacji plakaty dostarczone przez Zamawiającego oraz przez ustną
informację kierowaną do odbiorców.
3. Przeprowadzenie badania obejmuje:
 pomiar wzrostu
 pomiar masy ciała
 pomiar obwodu pasa wg wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego
 wyliczenie współczynnika BMI
 wypełnienie przez uczestnika świadomej zgody na udział w badaniu oraz kwestionariusza uczestnika projektu
 wprowadzenie wyników pomiaru wraz odpowiedziami z kwestionariusza uczestnika projektu do
udostępnionego przez Zamawiającego oprogramowania
 pomiar ciśnienia tętniczego
4. Wymaga się, aby Wykonawca dysponował co najmniej jednym podmiotem leczniczym wykonującym działalność
leczniczą w co najmniej 1 miejscowości opisanej w poszczególnych częściach zamówienia. Zamówienie zostaje
podzielone na 6 części, szacuje się, że grupa przebadanych osób w części II, III, IV i V to 1000 osób, dla części I to
7000 osób natomiast w części VI to 13000 osób. Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne lub na wszystkie
części zamówienia:
Część I obejmująca miejscowość: Nysa
Część II obejmująca miejscowość: Paczków
Część III obejmująca miejscowość: Kamiennik
Część IV obejmująca miejscowość: Pakosławice
Część V obejmująca miejscowość: Skoroszyce
Część VI obejmująca miejscowość: Opole
5. Ilość badań określona w załączniku nr 2 jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu
w zależności od potrzeb Zamawiającego.
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6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie ceny jednostkowej brutto określonej w załączniku
nr 2 i ilości faktycznie wykonanych badań.
7. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt zapewnić sprzęt do wykonania badań,
Zamawiający przekaże Wykonawcy formularze druków niezbędnych do przeprowadzenia badania.
8. Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel przez cały okres trwania umowy na świadczenia zdrowotne
z zakresu badań przesiewowych (pielęgniarka, lub fizjoterapeuta lub lekarz).
II. Okres trwania umowy
1. Umowa zawarta będzie na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do postępowania.
III. Warunki udziału w postępowaniu
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Prowadzenie działalności leczniczej na podstawie wpisu
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 618).
IV. Przygotowanie oferty
1. Oferta winna być złożona według wzoru określonego w załączniku nr 2.
2. Do oferty winny być dołączone:
a) wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
b) pełnomocnictwo podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, jeżeli ofertę wraz
z załącznikami podpisuje i poręcza za zgodność z oryginałem osoba, która nie jest uwidoczniona w KRS
lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej,
c) oświadczenie – załącznik nr 4.
3. Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o określone dokumenty lub złożenia
dokumentów dodatkowych potwierdzających spełnienie wymogów do udziału w postępowaniu konkursowym.
4. Dopuszcza się możliwość załączenia do oferty czytelnych kopii dokumentów. Nie dotyczy to jednak oświadczeń
oferenta.
V. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty (zgodnie ze wzorem określonym przez zamawiającego) wyłącznie w formie pisemnej należy składać w
zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs – badania przesiewowe”. Ponadto koperta powinna zawierać nazwę i
adres oferenta.
2. Termin składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (Nysa ul.
Bohaterów Warszawy 27: recepcja).
3. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi oferent.
5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
2. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia Komisji. Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszone
będzie do dnia 28 sierpnia 2017 r. do godz.12.00, chyba, że zaistnieje konieczność przeprowadzenia
dalszych rokowań z oferentami, których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze.
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VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesie przy
realizacji zamówienia. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert następującymi kryteriami:
a) Cena – waga max. 70/100 pkt.
b) Dostępność waga max. 30/100 pkt.
Kryterium cena – będzie obliczane wg wzoru:

Najnizszaoferowana _ cena _ brutto
 70 pkt.
Cena _ badanejpfertybrutto
Kryterium dostępność - będzie obliczane następująco:
Zamawiający określa minimalną dostępność do badań wynoszącą 3 dni w tygodniu, minimum przez 4 godz. dziennie w każdym
z tych dni.
Oferta w której Wykonawca wskaże minimalną dostępność określoną przez Zamawiającego otrzyma 0 pkt.
Oferta, w której Wykonawca wskaże dostępność do badań przez min. 4 dni w tygodniu przez min. 4 godz. dziennie otrzyma 10
pkt.
Oferta, w której Wykonawca wskaże dostępność do badań przez min. 5 dni w tygodniu przez min. 4 godz. dziennie otrzyma 20
pkt.
Oferta, w której Wykonawca wskaże dostępność do badań przez min. 5 dni w tygodniu przez min. 8 godz. dziennie w tym co
najmniej 4 godziny po godzinie 14.00 otrzyma 30 pkt.
Jeżeli Wykonawca wskaże mniejszą niż określona przez Zamawiającego minimalną ilość dni, w których dostępne będą
badania, oferta zostanie odrzucona.
Każda z części zamówienia – zadania odpowiednio od nr 1 do nr 6 będzie oceniana osobno.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta na daną część, która otrzyma najwyższą ilość punktów
w wyniku sumowania punktów w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom
przedstawionym w regulaminie.
3. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą
ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie
Projektu.
5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty w przypadku gdy zostanie
złożona tylko jedna oferta.
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6. W przypadku, gdy złożona zostanie więcej niż 1 oferta, Zamawiający może odrzucić oferty niekompletne,
jeżeli chociaż jedna ze złożonych ofert jest kompletna. Jeśli wszystkie złożone oferty będą niekompletne,
Zamawiający wezwie do uzupełnienia niekompletnej ofert w pierwszej kolejności 2 wykonawców, którzy
złożyli najkorzystniejsze oferty, a gdyby obaj ci nie uzupełnili ofert w terminie, Zamawiający wezwie pozostałych
wykonawców.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu, warunki zawarcia umowy
1. O rozstrzygnięciu konkursu ofert Zamawiający powiadomi w ogłoszeniu opublikowanym na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Diabetica Sp. z o.o., oraz na stronie internetowej www.diabetica.com.pl oraz
www.wysportowanyizdrowy.pl podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.
2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający ustali z Wykonawcą sposób przeprowadzania badań oraz zapisy
wymagane w kwestionariuszu uczestnika projektu oraz wyników pomiaru. Po uzgodnieniach Wykonawca
dostarczy w dniu podpisania umowy wszelkie ustalenia na powyższe kwestie w formie pisemnej, jako
załączniki do umowy.
IX. Informacje o wykluczeniu Wykonawcy lub odrzuceniu oferty:
Wykonawca zostanie wykluczony, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 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.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zaproszenia.
Oferty wykonawców niezgodne z treścią Regulaminu zostaną przez Zamawiającego odrzucone, chyba że zostaną
w terminie uzupełnione zgodnie z treścią pkt VII ppk 5.
X. Dodatkowe zastrzeżenia Zamawiającego:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu
w części lub w całości lub po upływie terminu składania ofert do unieważnienia konkursu w całości lub
w części.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty.
3. Ujednolicenia warunków wykonania zadania w przypadku wyłonienia więcej niż jednego realizatora.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dalszych rokowań z oferentami, których oferty zostały
uznane za najkorzystniejsze.
5. W przypadku, gdy rokowania nie przyniosą zadawalających strony rezultatów Zamawiający zastrzega sobie
prawo unieważnienia postępowania.

Prezes Zarządu
Winicjusz Filipow
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