Kutno, dnia 01.08.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu
„Dzienny Dom Opieki Medycznej w Klonowcu Starym k. Kutna jako alternatywna forma
opieki nad osobami zależnymi”
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10 kwietnia 2015 r., Rozdział 6. Wspólne
warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 6.5. sekcja 6.5.3
Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie
z zasadą konkurencyjności.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
„DERMEX” Sp. z o.o.
ul. H. Sienkiewicza 16, 99-300 Kutno,
NIP 7752636276, REGON 101073788
UWAGA:
Zamawiający oczekuje, że Oferenci zapoznają się dokładnie z treścią
dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia
postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) jak również protestom
i odwołaniom.
Podmiot zwolniony ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie personelu medycznego w ramach
wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej
w Dziennym Domu Opieki Medycznej tj.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej
lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii
pielęgniarki pełniącej funkcję kierownika zespołu terapeutycznego
pielęgniarki
fizjoterapeuty
opiekuna medycznego
terapeuty zajęciowego
psychologa/psychoterapeuty
logopedy/afazjologa
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Wymagania dotyczące personelu medycznego
Opieka dla 10–15 pacjentów realizowana będzie przez wielodyscyplinarny zespół
terapeutyczny w składzie:
1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej - zapewnienie konsultacji po
przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby; 10h/m-c
2) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii - zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed
wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby; 10h/m-c
3) pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę
nad pacjentem, współpracująca z pozostałymi członkami zespołu; udziela świadczeń w
zależności od potrzeb pacjenta, jednak nie mniej niż 2 godziny dziennie; 120h/m-c
4) pielęgniarka - posiadająca doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle
chorymi; 168h/m-c
5) osoby prowadzące fizjoterapię – udzielają świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta,
jednak nie mniej niż 4 godziny dziennie; 168h/m-c
6) opiekun medyczny – 168h/m-c
7) terapeuta zajęciowy - udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta, jednak nie
mniej niż 10 godzin tygodniowo; 168h/m-c
8) psycholog lub psychoterapeuta – udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta,
jednak nie mniej niż 10 godzin tygodniowo; 50h/m-c
9) logopeda lub afazjolog - udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta 10h/m-c.
Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny obowiązany będzie do przeprowadzania
cotygodniowych narad w celu omówienia postępów w procesie usprawniania i pielęgnacji
oraz ustalenia dalszego planu terapii. W cotygodniowych naradach wielodyscyplinarnego
zespołu terapeutycznego musi uczestniczyć co najmniej 50% składu zespołu. Dodatkowo, w
przypadku konieczności wsparcia socjalno-bytowego pacjenta i jego opiekunów, można
nawiązać współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania pacjenta.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny
2.1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Wymagania:
1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji
ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub
2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub
3) lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie
rehabilitacji medycznej.
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- zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;
2.1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii
Wymagania:
1) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii albo
2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii.
- zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;
2.1.3. Pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego
Wymagania:
1) magister pielęgniarstwa lub pielęgniarka z ukończoną specjalizacją lub w trakcie
odbywania specjalizacji: w dziedzinie opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego,
lub w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego,
lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa
geriatrycznego, lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w tych dziedzinach oraz
2) pielęgniarka z ukończoną specjalizacją lub w trakcie odbywania specjalizacji: w dziedzinie
opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i
niepełnosprawnych, lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, lub w dziedzinie
pielęgniarstwa rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, lub w dziedzinie
pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego,
lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w tych dziedzinach lub posiadająca
doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle chorymi.
2.1.4. Pielęgniarka
Wymagania:
1) magister pielęgniarstwa lub pielęgniarka z ukończoną specjalizacją lub w trakcie
odbywania specjalizacji: w dziedzinie opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego,
lub w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego,
lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa
geriatrycznego, lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w tych dziedzinach oraz
2) pielęgniarka z ukończoną specjalizacją lub w trakcie odbywania specjalizacji: w dziedzinie
opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i
niepełnosprawnych, lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, lub w dziedzinie
pielęgniarstwa rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, lub w dziedzinie
pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego,
lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w tych dziedzinach lub posiadająca
doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle chorymi.
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2.1.5. Fizjoterapeuta
Wymagania:
osoba, która:
a) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze
standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub
magistra na tym kierunku,
b) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja
ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,
c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania
Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie
rehabilitacji ruchowej,
d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie
fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów
dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej,
potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej,
e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie
fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs
specjalizacyjny z rehabilitacji,
f) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i
uzyskała tytułu zawodowy technik fizjoterapii,
g) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co
najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub
dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł
magistra,
w tym osoba, która:
a) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze
standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub
magistra na tym kierunku,
b) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja
ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,
c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania
Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie
rehabilitacji ruchowej,
d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie
fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów
dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej,
potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej,
e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie
fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs
specjalizacyjny z rehabilitacji,
Świadczenia udzielane w fizjoterapii muszą odbywać się pod nadzorem co najmniej magistra
fizjoterapii, z wyjątkiem masażu.
2.1.6. Opiekun medyczny
Wymagania:
osoba, która:
a) rozpoczęła przed dniem 1 września 2012 r. i ukończyła zasadniczą szkołę zawodową
publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub
b) rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy lub
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ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i
uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny,
posiadająca kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie podstawowoej pielęgnacji
chorych i osób niesamodzielnych.
2.1.7. Terapeuta zajęciowy
Wymagania:
osoba, która:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co
najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i
kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł
licencjata,
b) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej
i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego,
c) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub
niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie
instruktor terapii zajęciowej,
d) ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia
zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata,
e) rozpoczęła po dniu 30 sierpnia 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej,
obejmujące co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych
obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł
licencjata.
2.1.8. Psycholog/psychoterapeuta
Wymagania:
psycholog albo osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki,
resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r.
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z
późn. zm.),
b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych
mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o
udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej,
poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed
2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych
mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w
programie tego szkolenia,
c) posiada zaświadczenie, zwane dalej "certyfikatem psychoterapeuty", poświadczające
odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym
przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą
przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia
wydające certyfikaty psychoterapeuty - zwana dalej "osobą prowadzącą psychoterapię", lub
osoba, o której mowa w lit. a, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata
w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie
wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby
posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej "osobą ubiegającą się o otrzymanie
certyfikatu psychoterapeuty".
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2.1.9. Logopeda/afazjolog
Wymagania:
osoba, która:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w
programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii,
b) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z
logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii,
c) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła przed dniem wejścia w
życie rozporządzenia studia podyplomowe z logopedii,
d) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii,
obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł
magistra.

Wymagania dotyczące personelu medycznego zostały przygotowane w oparciu o przepisy
określone w aktach prawnych wydanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015
r. poz. 581, z późn. zm.), w szczególności:
1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 1522);
2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej (Dz. U. poz. 1480, z późn. zm.);
3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413, z późn.
zm.);
4. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386, z
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1429, z późn. zm.).
Wymienione poniżej warunki realizacji świadczeń opieki zdrowotnej mają na celu
konieczność zapewnienia wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz właściwego
zabezpieczenia tych świadczeń.
3. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ
OFERENCI SKŁADAJĄCE OFERTY
3.1. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów, którzy:
3.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
3.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
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3.2.1. Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu 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 i powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki, kurateli.
3.3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach wymaganych w niniejszym postępowaniu
Oferenci zobowiązani są złożyć niżej wymienione dokumenty:
1) formularz ofertowy (jego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
podpisany przez Oferenta lub jego pełnomocnika,
2) ksera dokumentów/dyplomów/certyfikatów potwierdzające spełnienie wymagań
dotyczących personelu medycznego w ramach niniejszego Zapytania ofertowego.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu ZAPYTANIE OFERTOWE oceniane
będzie na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów określonych
w pkt. 3.3 (Informacja o oświadczeniach i dokumentach wymaganych w niniejszym
postępowaniu).
4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się na podstawie dokumentu
księgowego wystawionego przez Wykonawcę.
5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin: 01.10.2016-31.03.2018
Miejsce realizacji: Klonowiec Stary 47, 99-306 Łanięta, pow. kutnowski, woj. łódzkie
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
6.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2 Oferta powinna być sporządzona zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.
6.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
6.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (poszczególne części stanowią
punkty od 2.1.1 do 2.1.9 niniejszego zapytania).
6.5 Kopie dokumentów powinny być przez Wykonawcę poświadczone za zgodność
z oryginałem.
Dokumenty, które wymagane są jako wypełnione wzory dokumentów (stanowiących
załączniki do niniejszego zapytania ofertowego), należy sporządzić wg załączonych wzorów
do zapytania ofertowego z podaniem wszystkich wymienionych w nich danych.
6.6 W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Oferenta osoby, która podpisała
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ofertę, nie wynika z właściwego wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej, oferta powinna zawierać również dokument potwierdzający
to upoważnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, konsorcjum.
6.7 Wymagane jest aby w wyznaczonych miejscach załączników do zapytania ofertowego
strony zostały opieczętowane pieczęcią firmową, podpisane przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Oferenta i opieczętowane jej pieczęcią imienną.
6.8 Wszystkie miejsca w dokumentach oferty, w których Oferent po napisaniu naniósł
zmiany, winny być również podpisane przez osobę, o której mowa powyżej.
UWAGA: Oferenci z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym
przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6.9 Sposób obliczenia ceny oferty.
Cena winna obejmować pełen zakres usług określonych w przedmiocie zamówienia, winna
uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia.
Ceny jednostkowe określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym
a Oferentem w walutach obcych.
6.10 Wskazane jest, aby oferta
umieszczona była w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości.
Wskazane jest, aby opakowanie zewnętrzne było zaadresowane wg następującego
wzoru:
„DERMEX” Sp. z o.o.
ul. H. Sienkiewicza 16
99-300 Kutno
Dopisek:
Zapytanie ofertowe - Personel medyczny DDOM
6.11 Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie
należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.
6.12 Miejsce i termin składania ofert.
Miejscem składania ofert jest siedziba „DERMEX” Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 16, 99-300
Kutno
1) Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania
ofertowego.
2) Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą
na adres „DERMEX” Sp. z o.o.
3) Termin składania ofert: od 01.08.2016 r. do 08.08.2016r. do godziny 15:00.
4) Oferty złożone po terminie 08.08.2016r. po godz. 15:00 nie będą podlegać ocenie.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się jej datę wpływu do „DERMEX” Sp. z o.o.
5) Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową/kurierską.
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7. ROZPATRZENIE OFERT
Miejscem rozpatrzenia ofert będzie siedziba „DERMEX” Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 16,
99-300 Kutno.
7.1 Rozpatrzenie ofert odbędzie się do dnia: 09.08.2016r. do godziny 15:00.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a także
informacje dotyczące kryteriów oceny ofert na wykonanie zamówienia zawartego
w ofertach.
7.2 Powyższe informacje przekazuje się niezwłocznie Oferentom.
7.3 Z Oferentem, który przedstawi najatrakcyjniejszą ofertę zostanie podpisana umowa
w uzgodnionym przez strony terminie.

8. KRYTERIA OCENY OFERTY
Maksymalna ilość punktów zdobyta przez ofertę wynosi 100 punktów
Zamawiający dokona oceny na podstawie następujących kryteriów:
1) cena – waga 100 punktów
Punktacja obliczana będzie wg wzoru:

najniższa cena spośród złożonych ofert
liczba punktów (cena) =-------------------------------------------------------------------- x 100
cena badanej oferty
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