!
!

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 1/Skopia/8.6.2MRPO/2017
!
1.! Na! podstawie! art.! ! ! 70! ze! zn.! 1! i! następnych! Kodeksu! cywilnego,! Zamawiający,! respektując!
zasadę! konkurencyjności,! w! związku! z! realizacją! projektu! dofinansowanego! ze! środków!
Europejskiego! Funduszu! Społecznego! w! ramach! Regionalnego! Programu! Operacyjnego!
Województwa! Małopolskiego! 2014O2020,! ogłasza! postępowanie! na! wykonanie! przedmiotu!
zamówienia,!zgodnie!ze!specyfikacją,!wskazaną!w!treści!niniejszego!ogłoszenia.!!
2.! Nazwa!i!adres!zamawiającego:!
!
Skopia!sp.!Z!o.o.!
ul.!Josepha!Conrada!79,!!
31O357!Kraków!
tel:!+!48!12!446!46!10!
eOmail:!projekty@cmOskopia.pl!
www.cmOskopia.pl!
!
!
3.! Osoby!uprawnione!do!porozumiewania!się!z!Wykonawcami:!
Osobą!uprawnioną!do!porozumiewania!się!z!Oferentami!jest!Pani!Patrycja!PietrzykOSzyfko!!
eOmail:!projekty@cmOskopia.pl!
tel.:!+!48!12!446!46!10!
!
4.! Tryb!udzielania!zamówienia:!
Zamówienie!udzielane!zgodnie!z!zasadą!konkurencyjności!–!Rozeznanie!rynku!Okonkurs!ofert.!
!
5.! Data!ogłoszenia!zapytania!ofertowego:!
24.04.2017r.!
!
6.! Termin!składania!ofert:!
Termin!składania!ofert!upływa!02.05.2017r.!!
Oferty!złożone!po!wskazanym!terminie!nie!będą!rozpatrywane.!
!
7.! Miejsce!składania!ofert:!
Oferty!należy!dostarczyć!w!formie!pisemnej!osobiście!lub!za!pomocą!poczty!lub!kuriera!do!
siedziby!Zamawiającego!na!adres:!
Skopia!sp.!Z!o.o.!
ul.!Josepha!Conrada!79,!!
31O357!Kraków
Z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/Skopia/8.6.2MRPO/2017 z dnia
24.04.2017r.”
Dopuszcza się możliwość wysłania oferty pocztą elektroniczną na adres e-mail:
!
„Realizacja*programu*szkoleniowo*–uświadamiającego*oraz*badań*profilaktycznych*w*zakresie*raka*jelita*
grubego* wśród* mieszkańców* małopolski,* ze* szczególnym* uwzględnieniem* terenów* tzw.* białych* plam,*
spełniających*kryteria*dostępu*ustalone*przez*MZ”!nr!projektu:!RPMP.08.06.0231230232/16!

!
projekty@cm-skopia.pl.
8.! Termin!związania!ofertą:!
Termin!związania!ofertą!winien!wynosić!30!dni!od!daty!jej!złożenia.!
!
9.! Warunki!udziału!w!postępowaniu!/kryteria!dopuszczające:!
Do! udziału! w! niniejszym! postępowaniu! dopuszczone! będą! podmioty/osoby! spełniające!
poniższe! kryteria,! oceniane! na! podstawie! oświadczeń! będących! załącznikiem! do! formularza!
ofertowego! oraz! dołączonych! dokumentów,! których! zgodność! z! oryginałem! potwierdza!
oferent.! Niespełnienie! jakiegokolwiek! z! niżej! wymienionych! kryteriów! lub! niedołączenie!
dokumentów!potwierdzających!spełnienie!kryteriów,!skutkować!będzie!odrzuceniem!oferty:!
a.! Posiadanie!wyksztalcenia!pielęgniarskiego!lub!ukończone!studia!magisterskie!na!kierunku!
zdrowie!publiczne!–!konieczny!dyplom!ukończenia!studiów!!
b.! Posiadać! min.! 3! letnie! doświadczenie! w! branży! medycznej! oraz! w! pracy! z! lekarzami!
rodzinnymi!i!lekarzami!medycyny!pracy!O!oświadczenie!
c.! Posiadanie!czynnego!prawa!jazdy!kat.!B!powyżej!5!lat!oraz!posiadanie!samochodu!!!
d.! Posiadanie!doświadczenia!w!prowadzeniu!działań!edukacyjnych,!szkoleń,!w!pracy!w!grupie!
–!konieczne!referencje!lub!opinie!z!miejsc!świadczenia!działań!edukacyjnych,!szkoleń,!!
!
10.!Termin!realizacji!przedmiotu!oferty:!
Planowane!rozpoczęcie!realizacji!przedmiotu!oferty!–!4!maja!2017!roku.!
Terminy!realizacji!zamówienia:!12!miesięcy!
11.!Warunki!płatności!
Preferowane!warunki!płatności!–!do!5!każdego!następnego!miesiąca.!
!
12.!Opis!przedmiotu!zamówienia:!
!
Przedmiotem! zamówienia! jest! realizacja! zadania! w! postaci! kontaktów! z! lekarzami! POZ! oraz!
prowadzenie! kampanii! uświadamiająco! –! informacyjnej! w! ramach! projektu:! „Realizacja* programu*
szkoleniowo* –uświadamiającego* oraz* badań* profilaktycznych* w* zakresie* raka* jelita* grubego* wśród*
mieszkańców* małopolski,* ze* szczególnym* uwzględnieniem* terenów* tzw.* białych* plam,* spełniających*
kryteria*dostępu*ustalone*przez*MZ”!nr!projektu:!RPMP.08.06.0231230232/16!
!
13.!Kod!Wspólnego!Słownika!Zamówień:!8000000034!usługi!edukacyjne!i!szkoleniowe!
!
!
14.!Kryteria!oceny!ofert!
1.! Wybór!najkorzystniejszej!oferty!nastąpi!w!oparciu!o!następujące!kryteria:!
Cena!całkowita!netto!–!100!pkt.!(100%).!!
!
!
!
„Realizacja*programu*szkoleniowo*–uświadamiającego*oraz*badań*profilaktycznych*w*zakresie*raka*jelita*
grubego* wśród* mieszkańców* małopolski,* ze* szczególnym* uwzględnieniem* terenów* tzw.* białych* plam,*
spełniających*kryteria*dostępu*ustalone*przez*MZ”!nr!projektu:!RPMP.08.06.0231230232/16!

!
15.!Zawarcie!umowy:!
Umowa! z! wybranym! oferentem! zostanie! zawarta! niezwłocznie! po! rozstrzygnięciu!
postępowania!w!siedzibie!Zamawiającego.!
!
!
16.!Szczególne!uprawnienia!zamawiającego:!
1.! Zamawiający!zastrzega!sobie!możliwość:!
a)! odwołania! postępowania! w! ramach! zapytania! ofertowego! w! każdym! czasie! do!
momentu!złożenia!ofert,!
b)! zakończenia!postępowania!bez!dokonania!wyboru!Wykonawcy,!
c)! unieważnienia! postępowania,! zarówno! przed,! jak! i! po! dokonaniu! wyboru!
najkorzystniejszej!oferty,!bez!podania!przyczyny,!
2.! W! przypadkach,! o! których! mowa! powyżej,! Wykonawcy! nie! przysługują! w! stosunku! do!
Zamawiającego!żadne!roszczenia!odszkodowawcze.!
!
!
17.!Dodatkowe!postanowienia:!
1.! Niniejsze!ogłoszenie!o!przetargu!został!umieszczony!na!stronie!Zamawiającego!!
www.cmOskopia.pl!
2.! W! ramach! zamówienia! nie! ma! możliwości! składania! ofert! wariantowych! oraz! ofert!
częściowych.!
3.! !Zamawiający! po! dokonaniu! oceny! nadesłanych! ofert! dokona! oceny! najkorzystniejszej!
oferty,!co!zostanie!udokumentowane!stosownym!protokołem.!
4.! Informacja! o! wyniku! postępowania! zostanie! wysłana/przekazana! do! każdego! Oferenta,!
który! złożył! ofertę! oraz! umieszczona! na! stronie! internetowej! Zamawiającego! www.cmO
skopia.pl!
5.! Zamawiający! zastrzega! sobie! możliwość! zmiany! zakresu! umowy! zawartej! z! podmiotem!
wybranym! w! wyniku! przeprowadzonego! postępowania! o! udzielenie! zamówienia!
publicznego!wyłącznie!w!formie!pisemnego!aneksu!z!następujących!powodów:!
a.! Uzasadnionych! zmian! w! zakresie! i! sposobie! wykonania! przedmiotu!
zamówienia,!
b.! Obiektywnych!przyczyn!niezależnych!od!Zamawiającego!lub!Oferenta,!
c.! Okoliczności!siły!wyższej,!
d.! Zmian! regulacji! prawnych! w! stosunku! do! rozwiązań! obowiązujących! w! dniu!
podpisania!umowy,!
e.! Otrzymania!decyzji!jednostki!finansującej!projekt!zawierającej!zmiany!zakresu!
zadań,! kosztorysów,! terminów! realizacji! czy! też! ustalającej! dodatkowe!
postanowienia,!do!których!zamawiający!zostanie!zobowiązany.!
6.! W!ramach!składania!wniosku!o!dofinansowanie!oferty!mogą!zostać!przedstawione!w!celu!
weryfikacji!do!właściwej!instytucji!publicznej.!
!
!
18.!Opis!sposobu!przygotowania!oferty:!
1.! Oferta!powinna!być!złożona!na!Formularzu!oferty!!wraz!z!wymaganymi!załącznikami.!
2.! Oferta!powinna!zawierać:!
•! Pełne!dane!identyfikujące!Oferenta!(nazwa,!adres,!nr!NIP,!nr!KRS/EDG,!PESEL),!
!
„Realizacja*programu*szkoleniowo*–uświadamiającego*oraz*badań*profilaktycznych*w*zakresie*raka*jelita*
grubego* wśród* mieszkańców* małopolski,* ze* szczególnym* uwzględnieniem* terenów* tzw.* białych* plam,*
spełniających*kryteria*dostępu*ustalone*przez*MZ”!nr!projektu:!RPMP.08.06.0231230232/16!

!
•! Datę!przygotowania!i!termin!ważności!oferty,!
•! Zakres!i!szczegółowy!opis!oferowanych!usług/i!badawczej/ych!w!ramach!oferty,!O!
lub!informcję,!iż!zakres!oferty!odpowiada!w!pełni!treści!zapytania!ofertowego!
•! Cenę!całkowitą!netto!i!brutto,!
•! Warunki!i!termin!płatności,!
•! Dane!osoby!do!kontaktu!(imię!i!nazwisko,!numer!telefonu,!adres!eOmail),!
•! Podpis!osoby!upoważnionej!do!wystawienia!oferty,!
!
3.! Brak! jakiegokolwiek! z! wyżej! wymienionych! elementów! może! skutkować! odrzuceniem!
oferty.!!
4.! Wszystkie!koszty!związane!ze!sporządzeniem!i!złożeniem!oferty!ponosi!Wykonawca.!
5.! Oferty! muszą! obejmować! całość! przedmiotu! zamówienia! zgodnie! ze! szczegółowym!
opisem!przedmiotu!Zamówienia,!nie!dopuszcza!się!składania!ofert!częściowych!lub!ofert!
wariantowych.!
!
19.!Zamówienia!uzupełniające!i!dodatkowe!
Zleceniodawca! zastrzega! możliwość! udzielenia! wybranemu! w! wyniku! przeprowadzonej!
procedury! wyboru! wykonawcy! zamówienia! uzupełniającego! lub! dodatkowego.! Przedmiot!
zamówienia!uzupełniającego!będzie!zgodny!z!przedmiotem!zamówienia!podstawowego.!
!

!
„Realizacja*programu*szkoleniowo*–uświadamiającego*oraz*badań*profilaktycznych*w*zakresie*raka*jelita*
grubego* wśród* mieszkańców* małopolski,* ze* szczególnym* uwzględnieniem* terenów* tzw.* białych* plam,*
spełniających*kryteria*dostępu*ustalone*przez*MZ”!nr!projektu:!RPMP.08.06.0231230232/16!

