Kielce, 18 stycznia 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 2/01/18/CYT
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu przez pielęgniarkę 298 spotkań
edukacyjno-profilaktycznych w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17 „Jestem kobietą, więc
idę. Cytologia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020.
I.

Zamawiający:
MAMMOGRAFIA SP. Z O.O., Ignacego Paderewskiego 48/15A, 25-502 Kielce, tel. (41) 345 08 70,
NIP: 9591706327

II.

Tryb udzielania zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Zamawiającego
zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
równowartości 30 000 euro.

III.

Wspólny słownik Zamówień:
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, kod CPV - 80000000-4

IV.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez pielęgniarkę 298 spotkań edukacyjnoprofilaktycznych dla kobiet z Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. gmin: Sitkówka-Nowiny,
Strawczyn, Zagnańsk, Piekoszów, Morawica, Miedziana Góra, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik,
Chęciny. Spotkania będą się odbywać w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17 „Jestem
kobietą, więc idę. Cytologia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
2. Ogłoszenie dotyczy opracowania, przygotowania i przeprowadzenia 298 spotkań edukacyjnoprofilaktycznych w Kielcach i na terenie KOF. Spotkania w wymiarze 2 godzin wykładów (łącznie 596
godzin). Prelekcje będą się odbywać w różne dni tygodnia, także soboty i niedziele, w różnych godzinach
(przedpołudniowych i popołudniowych) w zależności od miejscowości i potrzeb. Terminy spotkań będą
dostosowane do możliwości czasowych kobiet, uczestniczek spotkań. Spotkania będą realizowane
w zakładach pracy (w godzinach ich pracy lub przed/po pracy, za zgodą pracodawców), w miejscach
zamieszkania kobiet, w miejscach spotkań kobiet (biblioteki, szkoły, przedszkola, kluby fitness itp.).
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3. Podczas spotkań będzie prowadzona edukacja w zakresie profilaktyki szyjki macicy oraz przekazywane
będą informacje na temat działań w ramach projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”. Spotkania
będą prowadzone w formie wykładu z możliwością zadawania pytań oraz dyskusji. Prowadząca spotkanie
edukacyjne zobowiązana jest dotrzeć na miejsce odbywania się prelekcji własnym środkiem transportu.
Możliwe jest organizowanie więcej niż jednej prelekcji w jednym dniu. W takiej sytuacji osoba
prowadząca spotkanie edukacyjne zobowiązana jest po skończonym wykładzie w jednym miejscu
dotrzeć w miejsce odbywania się drugiej prelekcji, na której również wygłosi wykład.
4. Łączne zaangażowanie zawodowe każdej osoby biorącej udział przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie
może przekroczyć 276 h/mies. Zaangażowanie będzie weryfikowane na podstawie przedłożonej karty
czasu pracy bądź ewidencji czasu pracy raz na miesiąc.
5. Zamawiający na cele realizacji zadania użyczy Wykonawcy projektor multimedialny oraz ekran, a także
wszelkie niezbędne do wykonania zadania informacje i materiały, w tym informacje o projekcie,
niezbędne do użycia w prezentacji i materiałach, logotypy, wzory dokumentów, ulotki, plakaty etc.
6. Od osoby prowadzącej spotkania edukacyjno-profilaktyczne wymagane jest wykształcenie pielęgniarskie
lub położnicze, doświadczenie w pracy z pacjentem onkologicznym, doświadczenie w organizacji
i prowadzeniu szkoleń lub spotkań edukacyjnych o tematyce z zakresu profilaktyki medycznej. Osoba
prowadząca spotkania edukacyjne powinna także posiadać kilkuletnie (minimum 2-letnie) doświadczenie
zawodowe w służbie zdrowia.
7. Wykonawca zobowiązany jest przygotować merytoryczną treść wykładu. Do 3 dni po podpisaniu Umowy
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną.
W przypadku uwag i konieczności korekty, uwagi zostaną przekazane Wykonawcy. Wykonawca naniesie
poprawki i w terminie 2 dni ponownie przedstawi Zamawiającemu prezentację multimedialną do
ostatecznej akceptacji.
8. Prezentacja powinna zawierać omówienie takich zagadnień jak: przedstawienie problemu zdrowotnego;
definicja i zadania profilaktyki; informacje o projekcie „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia"; budowa
narządu rodnego kobiety; rak szyjki macicy; czynniki ryzyka zachorowalności; objawy; diagnostyka;
badanie cytologiczne; leczenie; statystyka i epidemiologia zachorowań na raka szyjki macicy; miejsc
realizacji bezpłatnych badań.
9. Wykonawca zobowiązany jest podczas każdego wykładu do prowadzenia dokumentacji wymaganej przez
Zamawiającego, w tym listy obecności na wykładzie, formularza uczestnictwa w projekcie „Jestem
kobietą, więc idę. Cytologia”, ewidencji spotkań i godzin realizowanych w ramach projektu.
10. Wykłady będą się odbywać w terminach i miejscach ustalanych na bieżąco w trakcie trwania projektu.
11. W ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przeprowadzenia spotkań w pierwszym
miesiącu wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego majątkowe
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prawa autorskie do utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy, m.in. prezentacji multimedialnej,
planu wykładu. Wykonawca, w dacie przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do
utworów powstałych w ramach przedmiotu niniejszej Umowy, oświadczy że Utwory te są wolne od wad
prawnych, a majątkowe prawa autorskie przysługujące Wykonawcy nie naruszają praw osób trzecich.
Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej obejmie następujące pola eksploatacji:
▪ używanie i wykorzystywanie Utworów we wszelkiej działalności Zamawiającego i parterów
realizujących projekt „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”, w tym w zakresie, działalności
promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej;
▪ wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi technikami, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności
ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD i DVD;
▪ publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania Utworów na wszelkich imprezach otwartych
i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
▪ sporządzania kopii Utworów.
V.

Cel zamówienia:

1.

Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców KOF na temat profilaktyki raka szyjki macicy w ramach
projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”.
Zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej konieczności poddawania się badaniom
profilaktycznym ukierunkowanym na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy wśród 13414 osób
pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50
roku życia oraz kobiet w wieku 25-59 lat z terenu KOF w ramach projektu „Jestem kobietą, więc idę.
Cytologia”.
Wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach
zdrowotnych.
Zwiększenie zgłaszalności kobiet aktywnych zawodowo w wieku 25-59 lat w badaniach
profilaktycznych.
Umożliwienie kobietom w wieku 25-59 lat wykonania badania cytologicznego. Zwiększenie
wykrywalności raka szyjki macicy.
Promowanie programów zdrowotnych nastawionych na profilaktykę wczesnego wykrywania raka
szyjki macicy.
W ramach zamówienia wyłoniona zostanie jedna osoba, która przygotuje i przeprowadzi 298 spotkań
edukacyjnych dla kobiet z terenu Kielc i KOF. Cel zamówienia jest spójny z celem głównym i celem
szczegółowym projektu.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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VI.

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminach od dnia podpisania umowy tj. 1.02.2018 r. do
31.07.2019 r. Szczegółowe terminy spotkań będą ustalane z Zamawiającym na bieżąco w czasie
trwania projektu.

VII.

Forma współpracy z Wykonawcą:
Umowa cywilno-prawna realizowana od 01.02.2018 do 31.07.2019 r.

VIII.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może się starać Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
1. Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (oświadczenie stanowiące Załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego).
2. Wykonawca powinien się wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert
zorganizował i przeprowadził minimum 3 szkolenia lub spotkania edukacyjne o tematyce z zakresu
profilaktyki medycznej (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3).
3. Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunki zawarte w rozdziale IV pkt. 6 lub dysponuje
odpowiednią osobą (CV osoby prowadzącej spotkania edukacyjne).
4. Wykonawca powinien realizować zadanie osobiście lub poprzez osobę, która została przedstawiona
w ramach złożonej oferty. Jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba, istnieje możliwość zmiany osoby
prowadzącej spotkania edukacyjne, jednak na taką, która spełnia wszystkie wymagania
przedstawione w ogłoszeniu i której kwalifikacje, wiedza i doświadczenie jest nie gorsze niż osoby
przedstawionej w ofercie.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu (tj. nie przedłożą
oświadczeń w przedmiotowym zakresie, stanowiących Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do
niniejszego Zapytania Ofertowego) zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia (1-0) i zostanie
przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie według wzoru.
IX.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).
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5. Jeśli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących
wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty (jeśli dotyczy).
6. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub
pieczęcią imienną.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby
podpisujące ofertę. Poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich
wykonania.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania.
9. Cena zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny powinny
uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia wraz z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, świadczonego
na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy plus podatek naliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami na dzień składania oferty.
10. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie
będą podlegały zwiększeniu.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
14. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę.
15. Oferta powinna być złożona w kopercie/opakowaniu i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
16. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a. napis: „Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przeprowadzeniu przez pielęgniarkę 298
spotkań edukacyjno-profilaktycznych na terenie Kielc i KOF w ramach projektu „Jestem
kobietą, więc idę. Cytologia”. Nie otwierać przed 26.01.2018 r,. godz. 11.00.”
b. imię i nazwisko lub nazwa (firma) oraz dokładny adres (siedziba) Wykonawcy.
Uwaga:
Celem powyższego jest dokładne wyróżnienie oferty spośród innej korespondencji wpływającej do
Zamawiającego i uniknięcia otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszego
zapytania.
Kompletna oferta musi zawierać:
•

Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
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•
•
•
X.

Oświadczenie o braku powiązań wg Załącznika nr 2.
Oświadczenie o liczbie przeprowadzonych przez osobę prowadzącą spotkania szkoleń medycznych
i spotkań edukacyjnych w ciągu ostatnich 2 lat stanowiące Załącznik nr 3.
CV osoby prowadzącej spotkania edukacyjne.
Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Projektu: ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce (biuro czynne
jest od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 16) w terminie do dnia 26.01.2018 r., do godz. 10.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 26.01.2018 r. o godz. 11.00.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
5. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
XI.

Kryterium oceny oferty:
1. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania;
b. nie zostaną odrzucone.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
a. cena [PLN] – 80 pkt.
b. kwalifikacje osoby prowadzącej szkolenie – 10 pkt.
c. doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie – 10 pkt.
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie ustalona wg poniższego wzoru:
Cena:
C min.
C = ____________ x 80 [pkt]
C bad.

gdzie:
C – ilość punktów w kryterium cena badanej oferty,
Cmin. – najniższa cena wypływająca z ważnych ofert,
Cbad. – cena oferty badanej.
Doświadczenie:
Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie w prowadzeniu szkoleń i spotkań edukacyjnych
o tematyce medycznej przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat – 10 pkt.
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Doświadczenie w
liczbie
przeprowadzonych szkoleń
Liczba przyznanych punktów

0 szkoleń

1-5

Pow. 5

0 pkt

5 pkt

10 pkt

Kryterium doświadczenie zostanie ocenione na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę
oświadczenia o liczbie przeprowadzonych przez osobę prowadzącą szkolenie, w ciągu ostatnich 2 lat
szkoleniach medycznych i spotkaniach edukacyjnych. Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Kwalifikacje:
Kwalifikacje osoby prowadzącej szkolenie – 10 pkt.
Kryterium zostanie ocenione na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie kopii dokumentów
poświadczających wymagane wykształcenie.
Doświadczenie zawodowe liczone w miesiącach
Liczba przyznanych punktów

Mniej niż 24

24-48

Pow. 48

0 pkt

5 pkt.

10 pkt.

Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów.
3. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej
oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, doświadczeniu i kwalifikacjach
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym ofert
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż
w złożonych już ofertach.
4. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie, omyłki
rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający je poprawi, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XII.

Zmiana istotnych postanowień umowy:
Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach:
1. Zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość
podatku VAT.
2. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów
prawa.
3. Zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
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4. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności terminu, zakresu
i wielkości zamówienia, ewentualnych zamówień uzupełniających niezbędnych do sprawnej
realizacji projektu.
XIII.

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta z prośbą o uzupełnienie oferty lub
udzielenie wyjaśnień.
2. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje w bazie konkurencyjności.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres Biura Projektu: ul.
Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce, email: m.rosmanowska@stowarzyszenieprorew.pl
7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Pani Monika Rosmanowska: email:
m.rosmanowska@stowarzyszenieprorew.pl

XIV.

Załącznikami do niniejszego zapytania są:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o liczbie przeprowadzonych przez osobę prowadzącą spotkania
szkoleń medycznych i spotkaniach edukacyjnych w ciągu ostatnich 2 lat
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