ZK/02/2017/EFS
Nysa, dnia 16.08.2017 r.
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w postępowaniu konkursowym na:
Badania przesiewowe w kierunku określenia ryzyka wystąpienia nadwagi, otyłości i cukrzycy w ramach
projektu ,,Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy!”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
1. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:

Diabetica Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 27, 48-300 Nysa

Dane do kontaktu:

Diabetica Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 27, 48-300 Nysa
Marta Królewska
Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00
tel. +48692036566,
www.wysportowanyizdrowy.pl; www.diabetica.com.pl ,
e-mail: diabetica@diabetica.com.pl

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.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 851400002 – różne usługi w dziedzinie zdrowia. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badań przesiewowych w
kierunku określenia ryzyka wystąpienia nadwagi i cukrzycy osób w wieku 45-65 lat.
Procedura badania obejmuje:
1. pomiar wzrostu
2. pomiar masy ciała
3. pomiar obwodu pasa wg wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego
4. wyliczenie współczynnika BMI
5. wypełnienie przez uczestnika świadomej zgody na udział w badaniu oraz kwestionariusza uczestnika projektu
6. pomiar ciśnienia tętniczego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – Regulamin konkursu.
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3. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać na adres Zamawiającego: Diabetica
Sp. z o.o. 48-300 Nysa ul. Bohaterów Warszawy 27 do dnia 25 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00
2) Otwarcie kopert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Udzielającego
Zamówienie.
3) Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszone będzie do dnia 28 sierpnia 2017 r., chyba, że zaistnieje
konieczność przeprowadzenia dalszych rokowań z oferentami, których oferty zostały uznane za
najkorzystniejsze.
4) Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:
a) przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu w części lub w całości lub po upływie
terminu składania ofert
b) unieważnienia konkursu w całości lub w części.
c) wyboru więcej niż jednej oferty.
d) ujednolicenia warunków wykonania zadania w przypadku wyłonienia więcej niż jednego realizatora.
e) przeprowadzenia dalszych rokowań z oferentami, których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze.
f) W przypadku, gdy rokowania nie przyniosą zadawalających strony rezultatów Zamawiający zastrzega
sobie prawo unieważnienia postępowania.
W sprawie konkursu można kontaktować się z Panią Martą Królewską – pod nr tel. +48692036566, e-mail:
diabetica@diabetica.com.pl.

Zamawiający
Prezes Zarządu
Winicjusz Filipow

Załączniki:
- załącznik nr 1 Regulamin konkursu
- załącznik nr 2 wzór oferty
- załącznik nr 3 wzór umowy
- załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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