Pszczyna, dnia 21.08.2020r.
Numer sprawy: 5/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA USŁUGI OPIEKI MEDYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PN. PSZCZYŃSKI
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014- 2020.
I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy
w Pszczynie ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, w rozumieniu zapisów
podrozdziału 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
19.07.2017 r. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Do postępowania nie mają zastosowania
przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zaproszenie do złożenia oferty ogłoszone jest w związku z realizacją projektu „Pszczyński
Dzienny Dom Opieki Medycznej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
4. Celem zamówienia jest wybór personelu do wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego
zgodnie z wytycznymi, stanowiącymi Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr
RPSL.09.02.06-IZ.01-24-268/18 w ramach RPO WSL 2014-2020.
5. Termin realizacji od 1 października 2020 do 31 stycznia 2022 r.
6. Postępowanie dotyczy wyboru wielu Wykonawców – dopuszcza się składanie ofert
częściowych (na poszczególne funkcje w zespole terapeutycznym).
II. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
III. Opis przedmiotu zamówienia
Wybór członków zespołu terapeutycznego, zgodnie ze Standardem „Dzienny dom opieki
medycznej - organizacja i zadania” zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia opieka nad
pacjentami, w tym;
1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
3. Lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii.
4. Terapeuta zajęciowy.
5. Psycholog lub psychoterapeuta
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IV. Warunki i zakres zatrudnienia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:
1. LEKARZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Specjalizacja z neurologii lub medycyny rodzinnej lub interny.
Zatrudnienie – umowa cywilno-prawna.
Liczba godzin przeznaczonych do realizacji w ramach całego okresu trwania projektu 40
Zakres wykonywanych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego obowiązków obejmować
będzie w szczególności:
• przeprowadzenie kontroli stanu zdrowia pacjentów,
• nadzór nad przebiegiem leczenia,
• kontrola efektywności procesu leczenia,
• udzielanie świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta,
• opracowanie wraz z zespołem terapeutycznym programu leczenia oraz udział w zebraniach
zespołu.
2. LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ
Specjalizacja z rehabilitacji medycznej.
Zatrudnienie – umowa cywilno-prawna.
Liczba godzin przeznaczonych do realizacji w ramach całego okresu trwania projektu 130
Zakres wykonywanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
obowiązków obejmować będzie w szczególności:
• zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby,
• badanie pacjentów pod kątem sprawności fizycznej, w tym ruchowej,
• weryfikacja postawionego rozpoznania chorobowego i ewentualne jego uzupełnienie,
• opracowanie Indywidualnych Planów Terapii w zakresie rehabilitacji,
• kontrola efektywności procesu fizjoterapii,
• opracowanie wraz z zespołem terapeutycznym programu leczenia.
3. LEKARZ GERIATRA
Specjalizacja geriatra.
Zatrudnienie – umowa cywilno-prawna.
Liczba godzin przeznaczonych do realizacji w ramach całego okresu trwania projektu 130
Zakres wykonywanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii obowiązków
obejmować będzie w szczególności:
• zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie
potrzeby,
• dokonanie oceny czynnościowej, fizycznej i stanu umysłowego,
• opracowanie wraz z zespołem terapeutycznym programu leczenia,
• kontrola efektywności procesu leczenia.
4. TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Wykształcenie kierunkowe.
Zatrudnienie w wysokości ¾ etatu. Umowa cywilno-prawna.
Zakres obowiązków: udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta, jednak nie mniej
niż 10 godzin tygodniowo.
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5. PSYCHOLOG /PSYCHOTERAPEUTA
Wykształcenie wyższe w tej dziedzinie.
Zatrudnienie – umowa cywilno-prawna. Liczba godzin przeznaczonych do realizacji w
ramach całego okresu trwania projektu 640, co stanowi ok. 10 godz. tygodniowo.
Zakres obowiązków: udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta.
Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich
spełnienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
− posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek posiadania uprawnień (weryfikacja na podstawie oświadczenia w
Formularzu oferty);
− znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(weryfikacja na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty);
− nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne (weryfikacja na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty);
− nie są w stanie likwidacji lub upadłości (weryfikacja na podstawie oświadczenia w Formularzu
oferty).

V.

VI.

Wykluczenia:
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są 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:
– 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z postępowania wyklucza się także Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych
w pkt. V niniejszego zapytania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się
za odrzuconą. Wykonawca obowiązkowo składa Oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym (Załącznik nr 2).
Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
złożonych oświadczeń. Oferta, która nie będzie spełniała przynajmniej jednego ww. warunku
zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia
wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

VII. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce złożenia oferty
Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania).
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2. CV uwzględniające wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
3. Kserokopie dyplomu/dyplomów, innych dokumentów potwierdzających wskazane do
pełnienia poszczególnych funkcji.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania).
5. Oświadczenie o łącznej liczbie wykonywanych godzin pracy w miesiącu (Załącznik n 3).
Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 7.09.2020r. do godziny 12:00.
Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Kancelarii znajdującej się na 9 piętrze w Szpitalu Powiatowym
w Pszczynie, ul. Antesa 11.
b) pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem:
„Oferta
na
usługi
opieki
medycznej
w
ramach
projektu
pt. Pszczyński Dzienny Dom Opieki Medycznej”, na adres Zamawiającego:
Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna.
c) pocztą elektroniczną w formie scanu formularza oferty wraz z załącznikami,
zawierającego oryginalny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
na adres: ddom@szpital.pszczyna.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: oferta na
usługi opieki medycznej – DDOM PSZCZYNA).
W przypadku oferty składanej w formie papierowej, za dzień otrzymania oferty uznaje się datę i
godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Zamawiający uzna ofertę za nieważną, jeżeli:
a) oferta została złożona po wyznaczonym terminie
b) nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zaproszeniu do składania oferty.
VIII. Kryteria oraz sposób oceny oferty
Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium „Cena” (C) 100 pkt.
Najniższa cena oferty
Ilość punktów = --------------------------------- x 100
Cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny uzyska największą liczbę
punktów
C- liczba punktów w kryterium Cena, wyliczona według wzoru z pkt. VIII.1.
Maksymalna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów.
2. Zamawiający wybierze tą ofertę cenową, która nie przekroczy budżetu przeznaczonego na
realizację usług objętych niniejszym zapytaniem ofertowym;
3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający
może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i
którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. Powyższe dotyczy każdej części
zamówienia odrębnie;
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:
a) złożył ofertę, której treść odpowiada treści niniejszego Zaproszenie do złożenia oferty
b) uzyska najwyższą ilość punktów.
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5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi telefonicznie lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści informacje na stronie Baza
konkurencyjności.
6. Wszystkie oferty, które nie będą spełniały przedstawionych wymagań, zostaną odrzucone.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- zostanie złożona po terminie składania ofert;
- nie spełnia wszystkich wymagań określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty.
8. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec
Zamawiającego.
9. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
IX. Wymagania dotyczące warunków zawarcia umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy. Zmiana ta nastąpi w sposób odpowiadający zmianie przepisów i będzie
obowiązywać od dnia wejścia w życie nowych przepisów i tyko w odniesieniu do części
zamówienia realizowanych po tym terminie.
2. Planowany termin podpisania umowy najpóźniej do 30.09.2020 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu podpisania umowy.
X. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona w Bazie konkurencyjności i na
stronie Zamawiającego oraz zostanie wysłana drogą elektroniczną do wszystkich
podmiotów, które złożyły oferty w ustalonym terminie.
2. Informacja o wyniku postępowania będzie zawierała co najmniej nazwę i adres wybranego
Wykonawcy.
3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a jej cena nie będzie przekraczać
kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
o miejscu i terminie podpisania umowy, który planowany będzie nie wcześniej niż 1 dzień
po przekazaniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
5. W sytuacji, kiedy Wykonawca, którego ofertę wybrano za najkorzystniejszą uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta
jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert (uzyskała kolejną
najwyższą liczbę punktów).
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą,
który złożył najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku, gdy
wartość ofert przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego, jeśli cena
najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych pozycji określonych w Zaproszeniu do
złożenia oferty lub oferta z najniższą ceną dla poszczególnych pozycji w przedmiocie
zapytania przewyższa kwotę, którą Zamawiający zakontraktował we wniosku
o dofinansowanie dla poszczególnych pozycji, a negocjacje nie przyniosły obniżenia ceny.
XI. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zaproszenia do
złożenia oferty przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu
zmiany lub uzupełnieniu treści Zaproszenia zostanie przekazana Wykonawcom, którzy
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2.

3.
4.

5.
6.

X.

złożyli już ofertę niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie
upubliczniona w Bazie konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego.
Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zaproszenia będą wymagały zmiany
treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie
zmian w ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym
jego etapie bez konieczności podawania przyczyny, także po terminie otwarcia ofert.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
Niniejsze Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do
zawarcia umowy.
Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. Osoba do kontaktu w sprawie
zapytania
ofertowego:
Natalia
Lukasek,
tel.
32 214
83
01,
e-mail:
ddom@szpital.pszczyna.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana w celu wyłonienia Wykonawców
usług opieki medycznej dla DDOM
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
a) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Oferenta jest Centrum
Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. z siedzibą w Woli prowadząca Szpital Powiatowy w
Pszczynie, ul. dr Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna.
b) Z inspektorem ochrony danych w Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. można się
kontaktować pisemnie na adres: ul. dr Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna lub e-mail:
iod@szpital.pszczyna.pl
c) Dane osobowe przekazane przez Oferenta przetwarzane będą w związku ze złożoną ofertą,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru oferty w celu zawarcia
i realizacji umowy, zlecenia usług lub zamówienia dostaw oraz ich realizacji.(dane
identyfikujące postępowanie, numer oraz tryb jego przeprowadzenia określone zostaną w zaproszeniu do
złożenia oferty).

d) Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Oferenta będą osoby lub podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz
którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
e) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie
w niezbędnym zakresie przez okres archiwizacji dokumentów.
f) Obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania określonych danych jest brak
możliwości udziału w postępowaniu, zawarcia umowy, zlecenia usług lub zamówienia
dostawy.
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g) Oferent jak i osoby których dane Oferent przekazał posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych - skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo
do
ograniczenia
przetwarzania
nie
ma
zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Signed by /
Podpisano przez:

………………………………………
Józefi Kasza
Prezes ZarząduJanusz
(pieczątka
podpis)
Date / Data: 202008-21 13:18

wyk. w 1 egz.
- zamieszczono na stronie internetowej
- dokumentacja postępowania
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