
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 

15 września 2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe na usługę konsultacji przedstawicieli środowiska pacjenkiego w ramach 

projektu „Obywatele dla Zdrowia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 

Kod CPV: 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, 

rekrutacji, drukowania i zabezpieczania.  

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych 

ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 Warszawa, KRS: 0000333981, NIP: 525-24-59-491, 

REGON: 141-94-37-61 

2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja 

3. Kontakt z Zamawiającym: 

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: 

Beata Ambroziewicz, email: beata.ambroziewicz@pkopo.pl, tel. 22 428 36 31 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ekspercka: 

 udział w pracach Grupy Konsultacyjnej – spotkania robocze (min. raz na miesiąc) oraz 

konsultowanie w trybie mailowym, 23 godziny w miesiącu. 

 monitoring konsultacji na poziomie centralnym, który obejmie konsultacje publiczne 

projektów aktów prawnych dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Monitoring obejmie wszystkie etapy legislacyjne, w które aktywnie mogą włączyć się 

organizacje pacjenckie. 

 wypracowywanie propozycji zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych, które 

umożliwiałyby poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym  

w szczególności poprawę opieki nad pacjentami 

 wypracowania w trybie konsultacji społecznych z udziałem innych organizacji 

partnerskich rozwiązań organizacyjno-prawnych w sektorze ochrony zdrowia 

 analizowanie i opiniowanie konsultowanych projektów aktów prawnych – min. 1 akt 

na miesiąc 

 informowanie o projekcie i promowanie Projektu 

 udział w konferencjach zaplanowanych w ramach Projektu 
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Miejsce realizacji usługi: teren całej Polski  

Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilnoprawna, umowa o współpracy 

Pozostałe wymagania wobec wykonawcy: 

 min. 3-letnie doświadczenie w pracy lub współpracy na rzecz organizacji pacjenckich, 

udokumentowana znajomość potrzeb i realiów środowiska pacjenckiego 

 rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu 

umowy; 

 niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej oraz 

innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z 

realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych; 

 osobiste wykonywanie usługi; 

 pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej 

dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako:  

 realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez 

Zamawiającego,  

 dojazd na spotkania Grupy Konsultacyjnej, zgodnie z harmonogramem. 

 prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy; 

 sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w okresach miesięcznych protokołu 

wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym 

miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie: 

Od podpisania umowy- październik 2016 do 30 maja 2018 roku. 

                                                

3. Warunki udziału w postępowaniu 

a) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej. 

a) W celu spełnienia wymogów zasady konkurencyjności mając na uwadze zapewnienie 

zachowania uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców z możliwości realizacji 

zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności 

poprzez:  

 uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  



 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

b) Wobec Oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.  

c) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

d) Nie są zatrudnieni w Instytucji Pośredniczącej. 

 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy. 

Wynagrodzenie płatne w częściach za każdy z 20 miesięcy realizacji zamówienia w okresie 

od października 2016 r. do maja 2018 r.  

 

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. 

a) W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i odpowiedniego doświadczenia 

należy złożyć ofertę wykonawcy - Załącznik nr 1 wraz z Listem Przewodnim 

dokumentującym doświadczenie w obszarze działania organizacji pozarządowych w ochronie 

zdrowia – Załącznik nr 2. 

b) W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa 

powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. 

powiązań. (Załącznik nr 3) 

 

5. Kryteria wyboru i oceny ofert. 

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych kryteriów będą podlegały 

ocenie zgodnie z następującymi kryteriami: 

1. K1 - Cena - maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt,  

2. K2 - Doświadczenie - maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt,  

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt  

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru: 

K = K1 + K2 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K). 

Ad. 1  

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 



 

K1 = (Cmin:C)x40 

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny 

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert 

C – cena badanej oferty 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie 

przyjęta wartość podana słownie. 

Ad. 2  

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach 

pośrednictwa pracy: 

DOŚWIADCZENIE:  Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w skali do 60 pkt na 

podstawie Załącznika nr 2 – Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych w 

ochronie zdrowia. 

K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie” 

Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w 

następujący sposób: 

 

Przy ocenie będzie brana pod uwagę liczba lat, ponad minimum określone w warunku, o 

którym mowa w pkt. 1 Określenie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w następujący sposób:  

a. Wykonawca posiada 5 letnie doświadczenie w pracy w pracy lub współpracy na rzecz 

organizacji pacjenckich -   10 pkt 

b. Wykonawca posiada 6 letnie doświadczenie w pracy w pracy lub współpracy na rzecz 

organizacji pacjenckich-   20 pkt 

c. Wykonawca posiada 7 letnie doświadczenie w pracy w pracy lub współpracy na rzecz 

organizacji pacjenckich, -   30 pkt 

d. Wykonawca posiada 8 letnie doświadczenie w pracy w pracy lub współpracy na rzecz 

organizacji pacjenckich, -   40 pkt 

e. Wykonawca posiada 9 letnie doświadczenie w pracy w pracy lub współpracy na rzecz 

organizacji pacjenckich, -   50 pkt 



 

f. Wykonawca posiada 10 letnie i większe doświadczenie w pracy w pracy lub współpracy na 

rzecz organizacji pacjenckich, -   60 pkt 

 

 

 

6. Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 23 września 2016 r. do godziny 23:59:59, w 

formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie drogą pocztową lub osobiście lub w formie 

elektronicznej - mailowo (skany dokumentów oryginalnych) na adres: info@pkopo.pl . W 

przypadku doręczenia oferty konkursowej drogą e-mail, wymagane jest dostarczenie na 

oryginału oferty w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, od przesłania oferty drogą 

elektroniczną. 

 

7. Zasady przygotowania i oznaczenie oferty: 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

4.2. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. 

4.3. Oferta musi być oznaczona dopiskiem „Oferta na usługi eksperckie w projekcie 

Obywatele dla Zdrowia” oraz nazwę i adres oferenta, a w przypadku ofert przesyłanych drogą 

e-mali w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na usługi eksperckie w projekcie 

Obywatele dla Zdrowia”. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu 

oferty  na skrzynkę pocztową. 

4.4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. 

Cena oferty musi być podana w polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku oraz wpisana 

słownie.  

 

8. Termin związania ofertą:  

Oferent jest związany ofertą 30 dni. 

 

9. Ogłoszeni wyników postępowania 

6.1. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

6.2. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. Informacje o wyborze oferty zastanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w 

siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Zamawiającego www.pkopo.pl       

10. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
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a) treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego; 

b) oferta zostanie złożona po terminie składania ofert;  

c) oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.                                                                                  

11. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: 

a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 

b) postępowanie  dotknięte będzie  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie ważnej umowy; 

c) nastąpi rozwiązanie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytucją Pośredniczącą 

d) wystąpią inne okoliczności, które według oceny Zamawiającego uczynią wszczęcie lub 

dalsze prowadzenie postepowania, jako nieuzasadnione. 

 

Załączniki do zapytania ofertowego. 

1. Załącznik nr 1 – oferta 

2. Załącznik nr 2 – list przewodni – dokumentacja doświadczenia 

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku występowania powiązań 

 


