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Oznaczenie sprawy: 07/2015    
                                   

 Zaproszenie do składania ofert

Nazwa zamówienia

Wprowadzenie wypełnionych papierowo ankiet do systemu elektronicznego w ramach projektu pn. 
Promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych, w tym badań przesiewowych 

i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu  
zachorowalności i śmiertelności z powodu  nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim, 

finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa 
w ramach programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13

numer kierunkowy: 12
tel.: 386-52-14, faks:  386-52-58

e-mail: dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na podstawie  
art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy. 
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I.
ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13

numer kierunkowy: 12
Dział Zamówień Publicznych

tel.: 386-52-14,  faks:386-52-58
e-mail:dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

   
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na podstawie  
art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy. 
 
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie zebranych i wypełnionych tradycyjnie  papierowo ankiet 
do systemu elektronicznego w ramach projektu pn. Promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów  
profilaktycznych, w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce  
zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc  
i  oskrzeli  w  powiecie  proszowickim,  finansowanego  ze  środków  Norweskiego  Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach programu PL13 Ograniczanie społecznych 
nierówności w zdrowiu, przy realizacji którego zakłada się zebranie łącznie 21 000 szt. ankiet.

Zamawiający, faktyczną ilość od 15 000 do 21 000 szt.  zebranych ankiet wypełnionych papierowo 
podzieli do wprowadzenia do systemu elektronicznego dla trzech wybranych Wykonawców.
Wykonawca  będzie  zobowiązany do  wprowadzenia  do  systemu  elektronicznego około  5  000 szt. 
ankiet. Jest to ilość szacunkowa, która może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu, w zależności 
od ilości przeprowadzonych i zebranych ankiet w wersji papierowej.
Wprowadzanie  ankiet  będzie  wykonywane  w  siedzibie  Zamawiającego  na  sprzęcie  Beneficjenta 
programu. Wykonawca będzie mógł realizować zadanie w swoim wolnym czasie w dniach roboczych 
w godzinach od 10.00 do 20.00. Dzień roboczy oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy.
Czynności należy wykonywać ze szczególną starannością, z przestrzeganiem przepisów o ochronie 
danych osobowych, a także zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawcę  powinna  cechować  komunikatywność, rzetelność,  terminowość,   zaangażowanie 
w powierzone zadanie oraz sprawność w działaniu.

Wykonawca  zachowa  poufność  informacji  i  danych  osobowych  uzyskanych  w  trakcie  realizacji  
zamówienia jak i po jego zakończeniu, pod odpowiedzialnością karną. Wykonawca w dniu podpisania 
umowy będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o poufności danych. 

Ponadto  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  ścisłej  współpracy  z  Koordynatorem  Projektu, 
Koordynatorem  Medycznym  oraz  pozostałymi  członkami  zespołu  projektowego.  Praca  każdego 
Wykonawcy  będzie  kontrolowana  i  oceniana  przez  Koordynatora  Medycznego            i  
Zamawiającego. 

 Projekt dofinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

http://www.spzoz.proszowice.pl/
mailto:dzp.zoz@poczta.fm


                                                                                                                   
            Powiat Proszowicki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wybór Wykonawcy dokonany zostanie na podstawie złożonych ofert cenowych.
Za  ofertę  najkorzystniejszą  uznana  będzie  oferta,  która  spełnia  wymagania  określone  przez 
Zamawiającego  i przedstawia najniższą cenę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli oferta z najniższą ceną  
przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

III
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2015r .
Za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto na 
koniec danego etapu (miesiąca). Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie protokołu odbioru 
wprowadzonych ankiet potwierdzonych należyte  wykonanie  przez Koordynatora  Medycznego oraz 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie równe  iloczynowi liczby faktycznie i prawidłowo 
wpisanych ankiet i ceny jednostkowej.  

IV 
Wykonawca winien posiadać umiejętności prawidłowej obsługi komputera w stopniu umożliwiającym 
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

V
WYKAZ  DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ  PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY: 

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:

Oświadczenie  -   zgodnie z załączonym wzorem do zaproszenia – Załącznik Nr 2

VI
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawca  przekazują 
pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

Do   porozumiewania  się  z  Wykonawcami  uprawniona  jest  Sylwia Nowak  - tel. 12 386 52 00, 
Marianna Maj,  tel.12 386-52-14, faks: 12 386 52 58, e-mail: dzp.zoz@poczta.fm, w dniach od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

VII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w  PLN  cyfrowo  i  słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena może być tylko jedna za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć liczbę szacunkową wprowadzonych ankiet tj.  5 000 szt.  
Cena oferty to  iloczyn 5 000 x cena jednostkowa za wprowadzenie jednej ankiety.

Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
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VIII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  napisana  pismem  maszynowym, 
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub 
podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione  
do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy,  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  
Wykonawcy.

2. Dla sporządzenia oferty  należy wykorzystać formularz „Oferta”.
3. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące 

ofertę.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych,  

w szczególności więcej niż jednej ceny.

IX.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13  
Sekretariat Dyrekcji

do dnia 18.05.2015 r. godz. 11:00, co oznacza że z upływem powyższego terminu oferta powinna 
fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.
Na kopercie/opakowaniu należy umieścić napis:

Oznaczenie  sprawy: 07/2015  - OFERTA
Wprowadzenie ankiet do systemu
Nie otwierać przed dniem 18.05.2015 r. godz. 11:30 
oraz   nazwę i adres Wykonawcy.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2015 r.  godz.  11:30. w siedzibie Zamawiającego – Dział  
Zamówień Publicznych.

X.
KRYTERIUM OCENY OFERT,  SPOSÓB OCENY OFERT
Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).
Trzy oferty z najniższą ceną zostaną wybrane jako najkorzystniejsze .

XI
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

    
1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty,  
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2.Wykonawcę,  którego  oferta  została  wybrana,  Zamawiający  zawiadomi  
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3.Przed  zawarciem  umowy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie  zobowiązany 
przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy. 
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W niniejszym postępowaniu zostaną zawarte trzy umowy. Każdemu Wykonawcy przypadnie  równa 
ilość ankiet do wprowadzenie do systemu elektronicznego.

Proszowice, dnia  12.05.2015 r.                                      
                                                                                                                   
                                                                                  

 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie,
3. Wzór umowy.
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Oznaczenie sprawy: 07/2015                                                           Załącznik Nr 1 do  Zaproszenia

…................................, dnia ....................

OFERTA
w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego 

Nazwa zamówienia:

  
Wprowadzenie wypełnionych papierowo ankiet do systemu elektronicznego w ramach projektu pn.  
Promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych, w tym badań przesiewowych 

i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu  
zachorowalności i śmiertelności z powodu  nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim,  

finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa  
w ramach programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zamawiający:
    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13
32-100  Proszowice

Wykonawca:
(należy wpisać pełną nazwę i adres lub imię i nazwisko i adres) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Tel.: ________________________________            Faks: __________________________________

REGON: ____________________________           NIP: ___________________________________

e-mail: ______________________________
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Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert,   w tym 
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 3 do Zaproszenia, które niniejszym akceptuję, za cenę:

Cena oferty (brutto) 5 000 x cena jednostkowa =                              ____________zł ____gr.    

                                                 

(słownie złotych    __________________________________________________________)

w tym podatek od towarów i usług (VAT)                                       ____________ zł ____ gr. 

(słownie złotych ____________________________________________________________)

Cena jednostkowa za wprowadzenie jednej ankiety (brutto) =        ____________zł____gr.

Termin wykonania: od daty podpisania umowy do 20 grudnia 2015r.

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego 
reprezentuję, w tym do złożenia oferty.

                                                                                                              (czytelny podpis)
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Oznaczenie sprawy: 07/2015                                                 Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

Oświadczenie 

Oświadczam, że:

1. * Jestem równocześnie zatrudniony  na podstawie umowy o pracę w: ....................

…................................................................................................................................
2. * Wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi:

a) co najmniej minimalne wynagrodzenie …............................................................

b) mniej niż minimalne wynagrodzenie …................................................................

3.  * Jestem studentem ( nazwa uczelni):

 …...............................................................................................................................

4. * Pozostaję w rejestrze bezrobotnych

 …................................................................................................................................

       5.   * Nie pozostaję w rejestrze bezrobotnych  ….............................................................
 

Oświadczam, że o wszelkich zmianach dotyczących powyższego oświadczenia uprzedzę Wykonawcę 
na piśmie.  

*  Uzupełnić zapisy w pozycji, która dotyczy Wykonawcy.

                                                                                                               (czytelny podpis)
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