Projekt „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!, nr RPSL.11.03.00-24-03F2/17-003
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE – Rozeznanie rynku
Nr 1/RR/05/2019

Dotyczy przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie badań lekarskich uprawniających uczestników
projektu do udziału w szkoleniach zawodowych w ramach projektu „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!” nr
RPSL.11.03.00-24-03F2/17-003, współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

§ 1 Zamawiający:
SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA,
ul. Bankowa 36, 42-320 Niegowa
NIP 577-197-49-32, REGON 242878264

§ 2 Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie dostępne na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.spargoszkolenia.pl.
§ 3 Opis przedmiotu zamówienia
Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
Miejsce realizacji: powiat myszkowski w województwie śląskim.
Wspólny Słownik zamówień:
85121000-3 – Usługi medyczne
85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne
25120000-6 – Różne usługi medyczne
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników
w pełnym zakresie realizacji zamówienia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb Uczestników Projektu.
Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie badań lekarskich uprawniających uczestników projektu
„Najlepsze kwalifikacje w okolicy!” do udziału w poszczególnych szkoleniach zawodowych.
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1. Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług medycznych w zakresie medycyny pracy z
uprawnieniami do wykonywania badań dla osób kierujących pojazdami w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia:
a) badań lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami dla
kandydatów na kierowców kat. C, D przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o
kierujących pojazdami ( dz.U. z 2016r., poz. 627, z późn.zm.)
b) badań lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania/podjęcia pracy na
stanowisku kierowca kat. C, D przeprowadzone zgodnie z art. 43 pkt 2 i srt 229 §4 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. -Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz 1666);
2. Opieką medyczna zostanie objętych:
- 40 uczestników/czek projektu w zakresie badań niezbędnych do wykonania przed rozpoczęciem szkolenia
zawodowego „Prawo jazdy kat. C”;
- 40 uczestników/czek projektu w zakresie badań niezbędnych do wykonania przed rozpoczęciem szkolenia
zawodowego „ Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy”
- 10 uczestników/czek projektu w zakresie badań niezbędnych do wykonania przed rozpoczęciem szkolenia
zawodowego „Prawo jazdy kat. D”;
- 10 uczestników/czek projektu w zakresie badań niezbędnych do wykonania przed rozpoczęciem szkolenia
zawodowego „ Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób”
3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z normami i
ustawodawstwem
polskim.
Badanie
musi
zakończyć
się
wydaniem
orzeczeń
dopuszczających/niedopuszczających Uczestników do kursu prawa jazdy kat. C, D; kursu kwalifikacji
wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy, osób.
4. Badania zostaną przeprowadzone sukcesywnie, zgodnie z przebiegiem realizacji kursów przewidzianych w
projekcie. W okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r. w terminach wskazanych przez
Zamawiającego. Dokładne terminy realizacji badań uzgadniane będą po ustaleniu terminów dogodnych dla
Uczestników projektu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania ustalonego terminu badań dla Uczestników na 1
dzień przed ustalona datą przeprowadzenia badań.
5. Orzeczenia/zaświadczenia muszą być wydane na drukach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: powiat myszkowski w województwie śląskim.
§ 4 Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy bezwzględnie spełniają następujące warunki:
a) Dysponują na dzień składania ofert potencjałem technicznym gwarantującym pełen zakres usług
medycznych będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w
sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( dz.U. 2011 Nr 31, poz 158) do wykonywania zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Weryfikacja na
podstawie zał. 2 do zapytania.
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, których dotyczy zamówienie.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot.
Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności których dotyczy przedmiot zamówienia
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c) Wykonawca nie jest powiązany 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, lub nie został
określony przez IZ PO; 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. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli
Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. Braku powiązań osobowych i kapitałowych. Weryfikacja
na podstawie zał 3 do zapytania.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i informacji podanych przez oferenta oraz
zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w całości w przypadku podania nieprawdziwych danych.
§ 4 Kryteria oceny ofert
Podstawowe kryteria oceny ofert przy części I - Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny
pracy uprawniających Uczestników projektu do udziału w szkoleniach zawodowych:
1. Zamawiający dokona oceny oferty i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
a) CENA ( A) – 50%
b) Dostępność personelu (B) – 15%
c) Dostępność rozpoczęcia usługi (C) -15 %
d) Doświadczenie ( D) – 20 %
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, wyliczoną
wg następującej formuły:
X = Ax50% + B*15% + C*15% + Dx20%
Gdzie :
X – suma punktów uzyskanych przez oceniana ofertę:
A – ilość punktów przyznanych za kryterium cena,
B - ilość punktów przyznanych za kryterium dostępność personelu
C - ilość punktów przyznanych za kryterium dostępność rozpoczęcia usługi
D – doświadczenie w zakresie wykonywania badań

a) Kryterium Cena – waga 50%
Maksymalna liczba punktów za kryterium A wynosi 100 pkt, otrzyma ja Oferent, który zaproponuje najniższą
ceną natomiast pozostali oferenci otrzymają odpowiednio mniejsza liczbę punktur zgodnie z poniższym
wzorem:
A= (Amin / A oc)* 100 pkt
gdzie
A – liczba punktów za kryterium cena
Amin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Aoc – Cena oferty ocenianej
Ceny w ofercie wpisane do oferty ( załącznik 1 ) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania
publicznoprawne. Ceny powinny być podawane w wartościach brutto.
Obliczanie punktów: Uzyskane punkty zostaną pomnożone przez wagę (50%) kryterium
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b) Kryterium – dostępność personelu – waga 15% (B)
Wartość przyznanych punktów zostanie określona na podstawie załącznika nr 1 do zapytania. Ocenie będzie
podlegała liczba godzin dostępności Lekarz Medycyny Pracy od poniedziałku do niedzieli, którą Wykonawca
zadeklaruje zapewnić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym dostępność:
poniżej 2 godzin – 0 pkt.
2 godziny -20 pkt
3 godziny - 60 pkt
4 godziny – 80 pkt,
5 godzin i więcej – 100 pkt.
Obliczanie punktów: Uzyskane punkty zostaną pomnożone przez wagę (15%) kryterium

c) Kryterium dostępność rozpoczęcia usługi – waga 15% (C)
Wartość przyznanych punktów zostanie określona na podstawie załącznika nr 1 do zapytania. Ocenie będzie
podlegała liczba dni dostępności rozpoczęcia usługi od poniedziałku do niedzieli, którą Wykonawca
zadeklaruje zapewnić przy realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach kryterium dostępność rozpoczęcia
usługi będzie oceniany czas dostępności rozpoczęcia usługi od momentu przekazania listy osób na badania.
5 dni i więcej – 0 pkt
4 dni – 20 pkt.
3 dni - 60 pkt
2 dni - 80 pkt
1 dzień – 100 pkt,
d) Kryterium – doświadczenie w zakresie wykonywanych badań – waga 20 % (D)
Zamawiający dokona oceny doświadczenia oferentów w zakresie wykonywania badań lekarskich z zakresu
prawa jazdy kat C, D; kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy, osób na podstawie informacji
przekazanej w ofercie ( załącznik 1) . Maksymalna liczba punktów w kryterium D wynosi 100 pkt otrzyma ją
oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów za doświadczenie Wykonawcy, oferenci pozostali
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:
D=(Doc / D max) x 100 pkt
Gdzie:
D – liczba punktów za kryterium doświadczenie wskazane w ofercie
Dmax – liczba przeprowadzonych badań lekarskich wskazana w najwyższej ofercie
Doc – liczba przeprowadzonych badań lekarskich w ofercie ocenianej
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku stosując skalę
punktową od 1,00 do 100,00 pkt
Obliczenie punktów : Uzyskane punkty zostaną pomnożone przez wagę (20%) kryterium.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największa ilość punktów spośród ofert
przedstawiających wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej
Termin związania oferta wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
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§ 5 Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz z wszystkimi
załącznikami.
2. Oferta musi zawierać podpis/y osób/ób uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy.
3. Oferty można składać do dnia 16.05.2019r. do godz. 10.00 osobiście w biurze projektu tj. SPARGO S.C. G.
MATYJA & M.PIŁKA, ul. Bankowa 36, 42-320 Niegowa lub przesłać pocztą /kurierem (w formie pisemnej) na
adres: SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA, ul. Bankowa 36, 42-320 Niegowa
4. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
5. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis:
„Oferta na przeprowadzenie badań lekarskich w ramach projektu „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!”
NIE OTWIERAĆ
6. Kopertę należy opatrzyć dokładna nazwą i adresem Wykonawcy.
7. Nie dopuszcza się składania ofert faksem, mailem
8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
§ 6 Informacje dodatkowe
1. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: telefon, e-mail, droga pisemna.
2. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Oliwia Kępska. Kontakt telefoniczny pod nr tel. 533 981 981 godz.
8.00 - 16.00, w dni robocze ; e-mail: biuro@spargo-szkolenia.pl
3. Adres do korespondencji: SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA, ul. Bankowa 36, 42-320 Niegowa
4. Zamawiający zawiadamia wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

