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ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 1/S/2019 
 
1.  Zamawiający – Skopia sp. z o.o., stosując zasadę Rozeznania rynku, zgodnie ppkt. 6.5.1 
Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Ministerstwo Rozwoju, 19 lipca 2017 r.)  w 
związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
2014-2020 pt. „Umów się na kolonoskopię – 20 minut, które ratuje życie” nr projektu: 
RPMP.08.06.02-12-0260/18  
zaprasza do złożenia ofert w ramach niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w  trybie zapytania ofertowego na wykonanie przedmiotu 
zamówienia, zgodnie ze specyfikacją, wskazaną w treści niniejszego zapytania. 
2.  Nazwa i adres zamawiającego: 
Skopia sp. z o.o. 
ul. Josepha Conrada 79, 
31-357 Kraków 
tel: + 48 12 446 46 10 
e-mail: projekty@cm-skopia.pl 
www.cm-skopia.pl 
3.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami/Oferentami jest 
 Pani Patrycja Pietrzyk-Szyfko 
e-mail: projekty@cm-skopia.pl 
tel.: + 48 12 446 46 10 
4.  Tryb udzielania zamówienia: 
Rozeznanie rynku 
5.  Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 
30.04.2019r. 
6.  Termin składania ofert: 
Termin składania ofert: do końca dnia 07.05.2019 r.  
7.  Miejsce składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej:  
 
1)  w formie papierowej, tj. opatrzoną własnoręcznym podpisem osoby 
umocowanej do reprezentacji wykonawcy - osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera 
do siedziby Zamawiającego na adres: 
  
Skopia sp. z o.o. 
ul. Josepha Conrada 79, 
31-357 Kraków 
I piętro - recepcja. 
Dni i Godziny pracy Zamawiającego: 
Poniedziałek-piątek 8.00-20.00 
Sobota: 8.00-12.00 
 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy: 1 i 3 maja).  
Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zaklejonej kopercie, zaadresowanej do 
zamawiającego, na adres podany na wstępie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na 
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zapytanie ofertowe nr 1/S/2019 z dnia 30.04.2019 r.” 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta oznaczona zostanie nazwą i adresem 
wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po upływie 
terminu wyznaczonego przez zamawiającego. 
Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert nie będą 
rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 
 
 
lub  
 
2) w formie elektronicznej – na adres mailowy projekty@cm-skopia.pl 
a) w formie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę uprawnioną (każdy plik podpisany osobno)  
 lub  
b) w formie skanów dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną.  
 
8.  Termin związania ofertą: 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
9.   Termin realizacji przedmiotu oferty: 
Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie realizacji zaraz po zawarciu umowy (umowa 
zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania) – do 31.12.2020 r.  
Szczegółowe terminy rozmów z lekarzami będą ustalane na bieżąco z Zamawiającym, przy 
czym Oferent zobowiązuje się do dysponowania możliwościami czasowymi/kadrowymi, 
umożliwiającymi realizację przynajmniej jednego spotkania z lekarzem POZ raz na trzy 
tygodnie (do wyczerpania puli zakontraktowanych spotkań). 
 
10. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia kampanii uświadamiająco – informacyjnej 
wśród lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, tj. dojazd osoby (osób) wykonującej 
zamówienie do lekarza, przeprowadzenie rozmowy uświadamiająco informacyjnej dotyczącej 
programu profilaktycznego realizowanego w ramach Projektu, wręczenie folderów i ulotek 
(które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego). Dane i 
materiały dotyczące merytorycznych treści do przekazania lekarzom POZ zostaną 
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego.  Zamawiający zobowiązuję się  do 
współpracy z Wykonawcą w zakresie udzielania mu informacji dotyczących planowej i 
bieżącej realizacji zamówienia, poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty.  
 
 
Zamówienie obejmuje następujące części, dopuszczalne jest złożenie zamówienia na każdą 
cześć osobno (można złożyć ofertę na wykonanie dowolnej liczby części, w tym na 
wykonanie wszystkich części).  

1) wykonanie  rozmów z 4 lekarzami POZ na terenie powiatu nowotarskiego  
2) wykonanie  rozmów z 4 lekarzami POZ na terenie powiatu gorlickiego 
3) wykonanie  rozmów z 4 lekarzami POZ na terenie powiatu tatrzańskiego 
4) wykonanie  rozmów z 8 lekarzami POZ na terenie powiatu nowotarskiego  
5) wykonanie  rozmów z 8 lekarzami POZ na terenie powiatu gorlickiego 
6) wykonanie  rozmów z 8 lekarzami POZ na terenie powiatu tatrzańskiego 
 



 

„Umów się na kolonoskopię – 20 minut, które ratuje życie” nr projektu: RPMP.08.06.02-12-0260/18  
 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia osobnych umów na wykonanie każdej z 
powyższych części.  
 
 
Szacowana ilość przedmiotu zamówienia ma charakter jedynie orientacyjny -  
Zamawiający zastrzega możliwość zmian liczby zamawianych usług, jeśli  wartość zmiany 
jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie i nie prowadzi to 
do zmiany charakteru umowy.  
  
11. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 
79342200-5  Usługi w zakresie promocji  
 
Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z 
niniejszym zapytaniem ofertowym. 
 
Wybór najkorzystniejszych ofert, osobno dla części 1)  - 6),  nastąpi w oparciu o spełnienie 
wymagań zawartych w zapytaniu oraz następujące kryteria: 
Cena brutto za całość zamówienia - 100 pkt. (100%). 
Kryterium „cena” będzie oceniane wg następującego wzoru: 
Cof = Cmin / Cx x 100 
 
 

gdzie: Cof - ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę 
Cmin - najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych w postępowaniu do danej części 
zamówienia  
Cx - cena oferty badanej 
 
100 pkt. otrzyma wykonawca którego oferta będzie ważna i będzie zawierać najniższą cenę. 
Pozostałe ważne oferty zawierające ceny wyższe będą oceniane według powyższego wzoru. 
Punkty uzyskane w wyniku tych obliczeń (wg wzoru) zostaną następnie przemnożone przez 
wagę procentową kryterium (100%). Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tą, która 
będzie ważna i uzyska najwyższą ilość punktów.  
 
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu 
postępowania w siedzibie Zamawiającego. 
 
16. Szczególne uprawnienia zamawiającego: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak                 
i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. W przypadku, o 
którym mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne 
roszczenia odszkodowawcze. 
Oferty złożone w niniejszym postępowaniu mogą zostać przedstawione w celu weryfikacji do 
właściwej instytucji publicznej, oferent zgadza się na udostępnienie danych w nich zawartych.  
 
17. Dodatkowe postanowienia: 
17.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z 
podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu z następujących powodów: 
a.  Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub wykonawcy, których nie 
można było przewidzieć w chwili uruchamiania i przeprowadzenia postępowania 
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b.  Okoliczności siły wyższej, 
c.  Zmian regulacji prawnych w stosunku do rozwiązań obowiązujących w 
dniu podpisania umowy, 
d.  Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany 
zakresu zadań, kosztorysów, terminów realizacji czy też ustalającej 
dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie 
zobowiązany,  
e) Zamawiający zastrzega możliwość zmian liczby zamawianych usług, jeśli wartość zmiany 
jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie i nie prowadzi to 
do zmiany charakteru umowy.  
 
 
17.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umów dla części 4), 5)  i 6), 
 w przypadku konieczności ograniczenia zakresu Projektu.  
 
 
18. Opis sposobu przygotowania oferty: 
18.1.  Oferta powinna być złożona na Formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 2. 
18.2.  Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca. 
18.3.  Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty i wydatki związane z 
realizacją przedmiotowego zamówienia i będzie podana w polskich złotych. 
18.4.  Zarówno cena jednostkowa jak i wartość podana w ofercie winny być podane z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Załączniki: 
- Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych 
- Formularz ofertowy  
 
 


