ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/JŻ2/SCOB/2019
Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym)
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Jesień życiaw dobrej kondycji bez bólu 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie
8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą rozeznania rynku bez stosowania
przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018
poz. 1986, z późn. zm.).
I. ZAMAWIAJĄCY:
1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
NIP: 756-125-19-44
tel.: 730 982 641, e-mail: biuro@scob24.pl
strona internetowa: http://www.scob24.pl/
2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
- Jolanta Bińczycka tel.: +48 730 982 641
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest zakup ABONAMENTU
(dostępu) DO PLATFORMY TELEMEDYCZNEJ wraz z transmisją wyników
telemedycznych na potrzeby Projektu „Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
2. Krótki opis wymaganych funkcji platformy telemedycznej:
Funkcje platformy telemedycznej:

Ilość miesięcy dostępu do
platformy telemedycznej

Współpraca z następującymi urządzeniami do wykonywania
screeningów medycznych:
 mobilny aparat do telediagnostyki oraz telemonitorowania EHO-MINI (Event Holter)
 urządzenie do pomiaru ciśnienia tętniczego – ciśnieniomierz
bezprzewodowy iMed NBT06
 urządzenie do badania (diagnozy) bezdechu sennego –
BMC YH-600A PolyWatch

21 miesięcy

Bezpośredni dostęp do wyników rejestrowanych na bieżąco przez
pacjenta
Podgląd i możliwość interpretacji wyników badań (screeningów)
przez lekarz kardiologa/internistę
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Bieżące gromadzenie pomiarów dla min. 500 UP objętych 3.
badaniami tj. badanie holterem EKG, badanie ciśnienia tętniczego
oraz badanie (diagnoza) w kierunku bezdechu sennego – łącznie:
minimum 1500. transmisji badań
Możliwość wymiany informacji o stanie zdrowia między
lekarzem, a pacjentem
Dostęp do badań z każdego komputera podłączonego do Internetu
IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ:
KOD CPV

Opis

48517000-5

Pakiety oprogramowania informatycznego

85121000-3

Usługi medyczne

85120000-6

Usługi medyczne i podobne

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA:
1. Oferent przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi Platformy Medycznej w
siedzibie Zamawiającego na własny koszt.
2. Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie podpisany po zainstalowaniu oprogramowania,
skutecznym uruchomieniu, przeszkoleniu personelu Zamawiającego
3. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu, Zamawiający uprawniony jest
do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, co skutkować będzie naliczeniem kar umownych.
4. Platforma/y medyczne oferowane Zamawiającemu muszą spełniać wszystkie normy stawiane
takim towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do
obrotu na terytorium Polski.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia (dostęp do platformy telemedycznej) musi posiadać
licencję, zapewniającą możliwość skutecznej realizacji usługi telemedycznej dla Uczestników
Projektu.
6. Oferowany dostęp do platformy medycznej (przedmiot zamówienia) w dniu złożenia oferty nie
może być przewidziany przez producenta/developera do wycofania ze sprzedaży lub
korzystania.
VI. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIEM:
1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy,
którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz
o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny
oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na
każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.
6. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostanie nią związany przez okres 45-dni
kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może
stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez
Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji Projektu powstałego w wyniku działania
składającego ofertę (złożenie oferty a następnie wycofanie się).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków
w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty, w terminie 3 dni od daty wezwania.
VII. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Zamówienie realizowane będzie przez okres 21 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po
dacie podpisania Umowy z Wykonawcą usługi.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego (ul. Pobożnego 1,
47-100 Strzelce Opolskie).

VIII. OPIS ISTOTNYCH ELEMENTOW UMOWY:
Zamawiający informuje a potencjalny Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą
znajdowały się m.in. następujące zapisy:
1. Przewidujące zapłatę kary umownej w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy za usługę abonamentu (dostępu) do platformy telemedycznej
wraz z transmisją wyników– za każdy dzień nieterminowej realizacji usługi, ponad określony
w pkt. VIII., pkt. 1. Zapytania Ofertowego termin dostawy (realizacji) Zamówienia, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy tj.: brak dostępu do platformy telemedycznej oraz jej
poszczególnych funkcjonalności.
2. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża swoją zgodę.
3. W przypadku wyrządzenia szkody przekraczającej wysokość kar umownych, o których mowa
w pkt. 1-2, Zleceniodawca może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
4. Rozliczenia z Wykonawcą będą realizowane w następujący sposób:
a) Abonament (dostęp) do platformy telemedycznej wraz z transmisją wyników – w
comiesięcznych transzach (przez okres 21 miesięcy), za pełny miesiąc zrealizowanej
usługi.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w formie przelewu na wskazane przez Wykonawcę
konto w terminie do 30 dni od daty przekazania rachunku/faktury oraz potwierdzenia przez
Zamawiającego należytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązania.
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IX. ZMIANY DO UMOWY:
Zamawiający informuje a potencjalny Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą
znajdowały się m.in. następujące zapisy:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Zamówienia,
określonego w pkt. VIII., pkt. 1. Zapytania Ofertowego. jeżeli wynikać to będzie ze zmiany
terminu realizacji Umowy o dofinansowanie,
X. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – brak szczegółowych wymagań;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia - brak szczegółowych
wymagań;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - brak szczegółowych wymagań;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia brak szczegółowych wymagań;
XI. WYKONAWCY WYKLUCZENI:
W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy:
a) są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 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 związane 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) pozostawaniu 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.
b) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do
wykonywania określonej działalności.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy dostarczyć osobiście w formie papierowej lub przesłać pocztą/kurierem na adres
zamawiającego:
Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
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według wzoru przestawionego w punkcie XIII zapytania ofertowego do dnia 28.03.2019 roku
do godziny 15.00
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego.
4. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści oferty.
5. Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania
7. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zaleca się, aby oferta była napisana w sposób czytelny i zrozumiały.
2. Oferty powinny być sporządzone zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego
i w pełni odpowiadać jej treści.
3. Wykonawcy winni dostarczyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2.
c) Klauzula informacyjna z art. 13. RODO wraz oświadczeniem wykonawcy w zakresie
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO –
załącznik nr 3.
d) kserokopie dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być na każdej stronie opatrzone
klauzulą: „za zgodność z oryginałem”, datą i podpisem Wykonawcy.
4. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie/opakowaniu opatrzonej
danymi Wykonawcy według poniższego wzoru:
Nazwa i adres Wykonawcy

Strzeleckie Centrum Obsługi
Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
ul. Henryka Pobożnego 1
47-100 Strzelce Opolskie
OFERTA
Zapytanie Ofertowe nr 2/JŻ2/SCOB/2019
Projekt „Jesień Życia w dobrej kondycji bez bólu 2”

5. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
6. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie i parafowane
przez osobę(osoby) podpisującą(ę) ofertę.
7. Wszelkie koszty związane ze sporządzaniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca.
8. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu/kopercie,
w sposób gwarantujący poufność jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
9. Opakowanie/koperta powinna być oznaczona danymi Wykonawcy w celu możliwości
potwierdzenia złożenia oferty u Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

5|Strona

10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego
zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawca
zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć swoje pełnomocnictwo.
XIV. OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
XV. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Opis kryteriów oceny oferty:


Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium = 100% Cena;



Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i
obciążeniami.

2. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
a) Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
3. Sposób obliczenia ceny oferty:
Rodzaj zamówienia
1. Abonament (dostęp) do
platformy telemedycznej
wraz z transmisją wyników

Jednostka

Ilość

miesiąc

21.

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto
(ilość x cena
jednostkowa)

CENA OFERTY (Wartość brutto poz. 1.):
UWAGA!!!
1. Cena oferty jest cenną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) cyfrowo
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
2. Cena obejmować musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tzn. podana
w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
(ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych,
ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia).
3. Cena odpowiada za całość zamówienia tj. zakup abonamentu (dostępu) do platformy
telemedycznej wraz z transmisją wyników
4. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Zamawiający z wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w razie konieczności, potrąci zaliczę na
podatek dochodowy jak również składki ZUS wymagane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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XVI. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT:
Dostarczone oferty zostaną ocenione i porównane według następujących zasad:
a) Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią
niniejszego zapytania ofertowego;
b) w przypadku gdy oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych określonych w punktach
X i XI zostanie odrzucona;
c) oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego;
d) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
stanowiących sumę punktów uzyskanych według wyżej wymienionego kryterium oceny
ofert.
e) jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przystąpienia
do negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze.
XVII. ZAKRES WYKLUCZENIA:
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez 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 związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji
pełnomocnika;

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

d) pozostawaniu 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.
XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności
Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej projektu, zgodnie z Klauzulą
Informacyjną z art. 13. RODO. Informacja będzie zawierała nazwę wybranego Wykonawcy.
2. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego cenę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest
najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie
przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie
Projektu (kwota wartości zamówienia).
4. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienia Zapytania ofertowego jeśli Cena
najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
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