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Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmian  Zapytania ofertowego 1 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJ CEGO 

na przygotowanie i realizacj  indywidualnych programów zdrowotnych ukierunkowanych na 
eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla 
pracowników z obszarów wiejskich OSI w zak adach pracy województwa wi tokrzyskiego w okresie 

15.03.2019r. – 30.06.2020r.  
zgodnie z zasad  konkurencyjno ci   

(Rozdzia  6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014-2020) 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ CEGO. 

1. Nazwa Zamawiaj cego:  

  wi tokrzyski Zwi zek Pracodawców Prywatnych Lewiatan 

KRS: 0000079357 

NIP: 959-182-42-45 

REGON: 260096530 

2. Adres Zamawiaj cego:  25-512 Kielce, ul. Warszawska 25/4 , woj. wi tokrzyskie. 

3. Godziny pracy Zamawiaj cego: od poniedzia ku do pi tku, w godzinach od 8:00 do 16:00. 

4. Numer telefonu Zamawiaj cego: tel.: (041) 341 70 39  
(dane Sekretarza Komisji zgodnie z §4 ust. 3 pkt d) i f) Regulamin prac Komisji) 

5. Adres poczty elektronicznej Zamawiaj cego do korespondencji w ramach post powania: 

a.kaczor@szpp.eu/  , biuro@szpp.eu . 
(dane Sekretarza Komisji zgodnie z §4 ust. 3 pkt e) Regulamin prac Komisji)  

6. Adres strony Zamawiaj cego: ul. Warszawska 25/4, Kielce 25-512. 
7. Zamawiaj cy jest podmiotem, o którym mowa w Rozdziale 6.5.2 pkt 1) lit. a) Wytycznych  w zakresie 

kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014 – 2020, tj. beneficjentem nieb cym 

zamawiaj cym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1603 i poz. 2215). 

8. Post powanie prowadzone w procedurze zasady konkurencyjno ci, o której mowa w Rozdziale 6.5.2. 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014 – 2020 (dalej 

jako: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalno ci”) przy zastosowaniu dla zasad redniego kursu z otego w 

stosunku do euro stanowi cego podstaw  przeliczania warto ci zamówie  publicznych w wysoko ci 4,3117 

 zgodnie z Rozporz dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie redniego 

kursu z otego w stosunku do euro stanowi cego podstaw  przeliczania warto ci zamówie  publicznych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 2477) oraz uwzgl dnieniem zasad okre lonych umow  o dofinansowanie nr 

RPSW.08.02.01-26-0002/18-00 zawart  w dniu 31 pa dziernika 2018r. pomi dzy wi tokrzyskim 

Zwi zkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Województwem wi tokrzyskim jako Instytucj  

Zarz dzaj  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa wi tokrzyskiego na lata 2014-2020 

                                                
1 Modyfikacja mod-1 z dnia 19-02-2019r. 



    
 

 

2 

(dalej jako: umowa o dofinansowanie). 

9. Przedmiotowe zamówienie wspó finansowane jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa wi tokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy  

o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00 zawart  w dniu 31 pa dziernika 2018r. pomi dzy 

wi tokrzyskim Zwi zkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Województwem wi tokrzyskim jako 

Instytucj  Zarz dzaj  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa wi tokrzyskiego na lata 

2014-2020.  

10. Upublicznienie zapytania ofertowego nast puje poprzez: 

- na stronach Zamawiaj cego: www.szpp.eu,  

- w bazie konkurencyjno ci https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,  

- wys aniu zapytania ofertowego do trzech potencjalnych Wykonawców. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Kod CPV: 
85312500-4 Us ugi rehabilitacyjne 

85142100-7 Us ugi fizjoterapii 

85120000-6 Us ugi medyczne i podobne 

85144000-0 Us ugi placówek opieki zdrowotnej zapewniaj cych zakwaterowanie 

85141000-9 Us ugi wiadczone przez personel medyczny 

85141200-1 Us ugi wiadczone przez piel gniarki.  
2. Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie us ugi o charakterze zdrowotnym, w zakresie 6 – 

dniowego pobytu rehabilitacyjnego dla ka dego uczestnika (dzielonego na dwa 3-dniowe wyjazdy) wraz z 

zespo em wicze  usprawniaj cych psychoruchowo dla 1 100 pracowników wi tokrzyskich firm, 

uczestników projektu „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. 

wi tokrzyskiego”, w tym wiczenia antystresowe i wspomagaj ce narz dy ruchu. Uczestnikami b  

osoby pracuj ce – w tym 50 +  obj te w/w Projektem. 

W celu zapewnienia równo ci szans i niedyskryminacji, w tym dost pno ci dla osób z niepe no- 

sprawno ciami, wymaga si , aby o rodek, w którym wiadczony b dzie przedmiot umowy  posiada  

odpowiedni  baz  lokalow  przystosowan  do potrzeb osób niepe nosprawnych poruszaj cych si  na 

wózku inwalidzkim – bez barier architektonicznych. 

Us uga skierowana jest do osób w wieku aktywno ci zawodowej, osób pracuj cych lub zamieszka ych na 

terenach wiejskich Obszaru Strategicznej Interwencji (tj. obszaru o najgorszym dost pie do us ug 

publicznych)  województwa wi tokrzyskiego a ich udzia  w projekcie ma wyeliminowa  zdrowotne czynniki 

ryzyka w miejscu pracy, a tym samym przeciwdzia  przedwczesnemu opuszczaniu rynek pracy osób z 

powodów zdrowotnych.  

2.1. Liczba uczestników pobytu: 1 100 osób z terenu woj. wi tokrzyskiego.  

2.2. Terminy wiadczenia us ug:  3 dni od pi tku od godz. 8:30 do niedzieli do godz. 20:00 w cznie, w okresie od 
dnia 29.03.2019r. do dnia 30.06.2020r. dla ka dorazowo 18 uczestników ka dego dnia w ci gu  

3 dniowego pobytu. 

W przypadku, gdy procedura wyboru wykonawcy przed y si , przekraczaj c wskazany termin rozpocz cia 

wiadczenia us ug, wiadczenie us ug nast puje od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego co nie stanowi niedozwolonej, istotnej zmiany umowy, w takim przypadku termin zako czenia 

wiadczenia us ug nie ulega zmianie. Wykonawca w takim przypadku b dzie zobowi zany do takiego 
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enia harmonogramu pakietów pobytowych przy zachowaniu warunków zamówienia, aby zakres 

przedmiotu zamówienia zosta  w ca ci zrealizowany. 
Z zastrze eniem powy szego dopuszcza si  indywidualne ustalenie przez uczestnika z wykonawc  

wiadcz cym us ugi odmiennego terminu rozpocz cia wiadcze , z zachowaniem wszystkich warunków 

wiadczenia us ug wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególno ci w ka dym przypadku 

wiadczenia w ramach poszczególnych pakietów musz  by  wykonywane nieprzerwalnie przez 3 kolejne dni 

i obejmowa  kolejno nast puj ce po sobie 2 noclegi. 

Wymagania Minimalne Zamawiaj cego 

2.3. Wymagany zakres zabiegów : 

2.3.1. w zakresie „Pakietu Antystress” dla 885 osób – min. 3 zabiegi lecznicze podstawowe dziennie dla 

ka dego uczestnika (885 osób x 3 zabiegów/osoba) w trakcie jednego trzydniowego pobytu; 

2.3.2. w zakresie „Pakietu Zdrowe plecy”: 

a. dla 885 osób – min. 4 zabiegi lecznicze podstawowe dziennie dla ka dego uczestnika (885 osób x 

4 zabiegi/osoba) w trakcie jednego trzydniowego pobytu; 

b.  cznie dla 430 osób w podziale po 215 osób w ka dym z dwóch oddzielnych trzydniowych pobytów  

(2x215) – min. 4 zabiegi lecznicze podstawowe dziennie dla ka dego uczestnika  (2x 215 osób x 4 

zabiegi/osoba); 

z zastrze eniem w ka dym z pakietów, i  us ugi b  rozliczane wed ug faktycznego wykorzystania 

pakietów i liczby uczestników zgodnie z dokumentami potwierdzaj cymi wykonane us ugi przekazanymi 

przez Wykonawc . 

Opis indywidualnych pakietów zawiera  b dzie okre lone zabiegi lecznicze oraz pakiety ilo ciowe zabiegów 

leczniczych, ustalanych indywidualnie dla pacjenta po wnikliwej analizie bada  przeprowadzonych przez 

zespó  terapeutyczny wykonawcy na miejscu: lekarz, piel gniarka i fizjoterapeuta. 

Pakiet dla ka dego uczestnika zawiera indywidualnie dobrane zabiegi z zakresu kinezyterapii, 
fizykoterapii, balneoterapii i hydroterapii, gimnastyk  indywidualn  i wiczenia w basenie.  

2.4. Dodatkowy zakres wymaga  w zakresie bazy zabiegowej (w zale no ci od potrzeb uczestników oraz 

wskazania lekarza):  

2.4.1. Pakiet Antystress: 

1) pe ne wy ywienie – niadania i obiadokolacje w dniach zabiegów pi tek – niedziela  – menu 

dostosowane do indywidualnych wskaza ywieniowych dla ka dego uczestnika,  

2) 2 noclegi, 

3) badanie lekarskie, 

4) badanie fizjoterapeutyczne,  

5) pakiet zabiegów leczniczych podstawowych (3 zabiegi lecznicze dziennie) w tym min.: hydroterapia  

i/lub balneologia, kinezyterapia, balneoterapia, termoterapia, fizykoterapia (elektrolecznictwo  

i wiat olecznictwo), 

6) badanie piel gniarskie, opieka piel gniarska i edukacja zdrowotna, 

7) EKG spoczynkowe,  

8) 2 x Hydrojet Welsystem masa  leczniczy- relaksacyjny na ku wodnym w ci gu 3 dniowego pakietu 

pobytowego, 

9) 2 x masa  leczniczy klasyczny – z elementami relaksacji 45 min. w ci gu 3 dniowego pakietu 

pobytowego, 

10) 2 x trening relaksacyjny metodami Schultza w ci gu 3 dniowego pakietu pobytowego, 
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11) sprz t do wicze : rowerki, orbiteki, bie nie – 2x ka dy w ci gu 3 dniowego pakietu pobytowego, 

12) basen bez ogranicze  czasowych, 

13) strefa saun bez ogranicze  czasowych, 

14) 2x zaj cia ruchowe na basenie w ci gu 3 dniowego pakietu pobytowego.  

2.4.2. Pakiet Zdrowe plecy: 

1) 2 noclegi, 

2) pe ne wy ywienie- niadania i obiadokolacje w dniach zabiegów pi tek – niedziela – menu dostosowane 

do indywidualnych wskaza ywieniowych dla ka dego uczestnika, 

3) badanie lekarskie, 

4) badanie fizjoterapeutyczne,  

5) badanie piel gniarskie, opieka piel gniarska i edukacja zdrowotna -  podczas ca ego pobytu,  

6) pakiet zabiegów leczniczych podstawowych (4 zabiegi lecznicze dziennie) w tym min.: hydroterapia  

i / lub balneoterapia, kinezyterapia (w tym 2 x w ci gu 3 dniowego pakietu kinezyterapia zdrowy 

kr gos up lub terapia manualna 45min.), balneoterapia, termoterapia, fizykoterapia (elektrolecznictwo  

i wiat olecznictwo), 

7) basen bez ogranicze  czasowych,  

8) strefa saun bez ogranicze  czasowych,  

9) sprz t do wicze : rowerki, orbiteki, bie nie po 2x ka dy w ci gu 3 dniowego pakietu pobytowego, 

10) 2x zaj cia ruchowe na basenie w ci gu 3 dniowego pakietu pobytowego. 

2.5. Minimalne wymagania w zakresie dysponowania przez wykonawc   na miejscu wykonywanych us ug w 

ca ym okresie obowi zywania umowy personelem do wykonania przedmiotu zamówienia w ramach ca ego 

pobytu dla ka dego z pakietów: 

- lekarz -   specjalizacja II stopnia z rehabilitacji medycznej lub balneoklimatologii lub ortopedii,  

- piel gniarka,  

- dietetyk, 

- 2 fizjoterapeutów  z uko czonymi kursami w zakresie terapii metodami neurofizjologicznymi /dotyczy 

terapii manualnej/,  

- masa ysta,  

- ratownik w godzinach otwarcia basenu. 

2.6. Dodatkowe wymogi: 

- zapewnienie noclegów: w pokojach 1 i 2 - osobowych z azienk  i WC – zapewnienie dost pno ci pokoi 

od godz. 8:30 w pi tki lub w przypadku indywidualnego uzgadniania przez uczestnika terminu 

rozpocz cia pobytu od 8:30 w dniu rozpocz cia us ug stanowi cych przedmiot zamówienia,  

- zapewnienie ca odziennego wy ywienia: niadanie, obiadokolacje we wszystkie dni zabiegów od pi tku 

do niedzieli;  

- zapewnienie bada  lekarskich dla 1 100  osób, maj cych na celu zdiagnozowanie i zaordynowanie 

zabiegów rehabilitacyjnych oraz wicze  dla ka dej osoby indywidualnie;  

- zapewnienie 3 leczniczych zabiegów rehabilitacyjnych podstawowych dziennie dla ka dej osoby (885 

osób) – zabiegi nale y skalkulowa  rycza towo, oraz dla wszystkich uczestników codzienne wiczenia 

ogólnousprawniaj ce; 

- zapewnienie 4 leczniczych zabiegów rehabilitacyjnych podstawowych dziennie dla ka dej osoby (2x 

215 osób) – zabiegi nale y skalkulowa  rycza towo, oraz dla wszystkich uczestników codzienne 

wiczenia ogólnousprawniaj ce; 

- zapewnienie opieki medycznej (opieka piel gniarska, lekarz) oraz opieki dietetyka, 
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- podczas ca ego pobytu uczestnika rozszerzona indywidualna edukacja zdrowotna ka dego uczestnika 

przez zespó  terapeutyczny: lekarz, piel gniarka i fizjoterapeuta, w celu ukszta towania nawyku dbania o 

zdrowie w sposób ci y - uzyskane przez ka dego z uczestników kompetencje podczas edukacji 

zdrowotnej maj  pomóc w podejmowaniu w ciwych wyborów dotycz cych jako ci ycia oraz 

wypracowania nawyków, dzi ki którym ka dy uczestnik b wiadomie utrzymywa  higien  zarówno w 

rodowisku pracy jak i w domu, zapobiegaj c w ten sposób powstawaniu i rozwojowi chorób. W ramach 

indywidualnej edukacji zdrowotnej dla ka dego uczestnika zostanie opracowany indywidualny zestaw 

indywidualnych wicze  poprawiaj cych stan emocjonalny, rozlu niaj cy uk ad mi niowy i 

pozwalaj cych na skuteczn  walk  z stresem. 

- aby efekt terapeutyczny utrzymywa  si  d ugo, zespó  specjalistyczny przeka e cenne indywidualne 

uwagi i na koniec pobytu, ka dy uczestnik winien otrzyma  zestaw wicze  do kontynuacji rehabilitacji. 

- wykonawca zobowi zany jest do wyznaczenia ze swego ramienia osoby koordynuj cej przebieg 

wykonywanych us ug w ca ym okresie trwania i kontakty z Zamawiaj cym.  

2.7. Po zako czeniu us ugi, wymaga si : 

2.7.1. przed enia Zamawiaj cemu przez wykonawc : 

- listy obecno ci uczestników pobytu, 

- wykazu uczestników wraz z informacj  o zaordynowanych zabiegach, 

- wykazu wydanych certyfikatów potwierdzaj cych uczestnictwo (+ kserokopie ka dego certyfikatu), 

- na potrzeby projektu list  obecno ci, certyfikaty nale y oznaczy  logo Unii Europejskiej, logo Funduszy 

Europejskich, herbem województwa wi tokrzyskiego z napisem „Województwo wi tokrzyskie” oraz 

nazw  projektu, 

2.7.2. wydania przez wykonawc  ka demu uczestnikowi najpó niej w ostatnim dniu pobytu w danym pakiecie 

(przed opuszczeniem o rodka) - karty informacyjnej z wyszczególnieniem zabiegów odbytych przez 

uczestnika w czasie pobytu i oznaczeniem pakietu w ramach którego zosta y wykonane, podstawowe 

wyniki bada  (poziom glikemii, EKG, RR), dieta. 

Wskazane w zapytaniu ofertowym wymagania s  uzasadnione specyfik  przedmiotu zamówienia, 
zapotrzebowaniem Zamawiaj cego w zakresie funkcjonalno ci, rzetelno ci zamówienia i maj  na celu 
wskazanie minimalnych wymogów Zamawiaj cego oraz minimalnej jako ci przedmiotu zamówienia. 
Szczegó owe zasady okre laj ce sposób wykonania zamówienia zawarte zosta y we wzorze umowy 

Za cznik nr 5 do zapytania ofertowego. 
2.8. Zamawiaj cy, stosownie do postanowie  Rozdzia u 6.5. pkt 1) i 4) Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci2 

oraz zapisami §26 ust. 3 drugi akapit Umowy o dofinansowanie, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o prac  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

917;  ze zm.) w pe nym wymiarze czasu pracy w ca ym okresie obowi zywania umowy do wykonania 
przedmiotu zamówienia w ramach ca ego pobytu uczestników dla ka dego z pakietów: 

- 2 fizjoterapeutów  z uko czonymi kursami w zakresie terapii metodami neurofizjologicznymi /dotyczy 

terapii manualnej/, 

- masa ysta,  

- ratownik. 

2.9. Zamawiaj cy, w zwi zku z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o prac  osób, o których mowa  

w pkt 2.8. Zapytania ofertowego: 

                                                
2 Przypis 32 i 33 dotycz cy zasady konkurencyjno ci, aspekty spo eczne zgodnie z podr cznikiem opracowanym przez Urz d 
Zamówie  Publicznych, dost pnym pod adresem: https://www.uzp.gov.pl. 
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1) w trakcie realizacji umowy Zamawiaj cy uprawniony jest do wykonywania czynno ci kontrolnych wobec 

Wykonawcy odno nie spe niania przez Wykonawc  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac  

przez Wykonawc  osób wykonuj cych wskazane w punkcie 2.8.  czynno ci. Zamawiaj cy uprawniony 

jest w szczególno ci do:  

a) dania o wiadcze  i dokumentów w zakresie potwierdzenia spe niania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny,  

b) dania wyja nie  w przypadku w tpliwo ci w zakresie potwierdzenia spe niania ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania wiadczenia.  

2) w trakcie realizacji zamówienia na ka de wezwanie Zamawiaj cego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przed y Zamawiaj cemu wskazane poni ej dowody w celu potwierdzenia 

spe nienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac  przez Wykonawc  osób wykonuj cych 

wskazane w punkcie 2.8. czynno ci w trakcie realizacji zamówienia:  

a) o wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac  osób wykonuj cych czynno ci, 

których dotyczy wezwanie Zamawiaj cego. O wiadczenie to powinno zawiera  w szczególno ci: 

dok adne okre lenie podmiotu sk adaj cego o wiadczenie, dat  z enia o wiadczenia, wskazanie, e 

obj te wezwaniem czynno ci wykonuj  osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac  wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o prac  i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

enia o wiadczenia w imieniu Wykonawcy;  

b) po wiadczon  za zgodno  z orygina em przez Wykonawc  kopi  umowy/umów o prac  osób 

wykonuj cych w trakcie realizacji zamówienia czynno ci, których dotyczy ww. o wiadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj cym zakres obowi zków, je eli zosta  sporz dzony). 

Kopia umowy/umów powinna zosta  zanonimizowana w sposób zapewniaj cy ochron  danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: Ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) (tekst maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz przepisami krajowymi wydanymi na jego podstawie, w zakresie 

danych, które s  zb dne do dokumentowania zatrudnienia. Nie mog  podlega  anonimizacji takie dane 

jak: imi  i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy o 

prac , stanowisko i wymiar etatu oraz zakres czynno ci pracownika; 

c) za wiadczenie w ciwego oddzia u ZUS, potwierdzaj ce op acanie przez Wykonawc  lub 

podwykonawc  sk adek na ubezpieczenia spo eczne i zdrowotne z tytu u zatrudnienia na podstawie 

umów o prac  za ostatni okres rozliczeniowy lub  

d) po wiadczon  za zgodno  z orygina em przez Wykonawc  kopi  dowodu potwierdzaj cego zg oszenie 

pracownika przez pracodawc  do ubezpiecze , zanonimizowan  w sposób zapewniaj cy ochron  

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy Ogólnego rozporz dzenia o ochronie 

danych. 

3) Z tytu u niespe nienia przez Wykonawc  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac  osób 

wykonuj cych wskazane w punkcie 2.8. czynno ci Zamawiaj cy przewiduje sankcj  w postaci obowi zku 

zap aty przez Wykonawc  kary umownej w wysoko ci okre lonej we wzorze umowy w sprawie 

zamówienia oraz prawa do odst pienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialno  ponosi 

Wykonawca. Kary umowne nie pozbawiaj  Zamawiaj cego mo liwo ci dochodzenia szkody w pe nej 

wysoko ci na zasadach ogólnych. Niez enie przez Wykonawc  w wyznaczonym przez Zamawiaj cego 

terminie danych przez Zamawiaj cego dowodów w celu potwierdzenia spe nienia przez Wykonawc  
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac  traktowane b dzie jako niespe nienie przez 

Wykonawc  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac  osób wykonuj cych wskazane w punkcie 

2.8 czynno ci.  

 

III. TERMIN WYKONANIA UMOWY. 

1. Termin wykonania zamówienia:  od dnia29.03.2019r. do dnia 30.06.2020 zgodnie z przedstawionym przez 

Zamawiaj cego harmonogramem pobytów pakietowych pakietu „Antystress” i pakietu „Zdrowe plecy”, z 

zastrze eniem, i  w przypadku, gdy procedura wyboru wykonawcy przed y si , przekraczaj c wskazany 

termin rozpocz cia wiadczenia us ug, wiadczenie us ug nast puje od dnia zawarcia umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego, co nie stanowi niedozwolonej, istotnej zmiany umowy, w takim przypadku termin 

zako czenia wiadczenia us ug nie ulega zmianie. Wykonawca w takim przypadku b dzie zobowi zany do 

takiego u eni harmonogramu pakietów pobytowych przy zachowaniu warunków zamówienia, aby zakres 

przedmiotu zamówienia zosta  w ca ci zrealizowany. 

IV. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU. 

1. O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy: 

1.1.  nie podlegaj  wykluczeniu, tj.: 

1) nie s  podmiotami powi zanymi osobowo lub kapita owo z Zamawiaj cym. (Rozdzia  6.5.2. pkt 2) 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci). 

Przez powi zania kapita owe lub osobowe rozumie si  wzajemne powi zania mi dzy Zamawiaj cym lub 

osobami upowa nionymi do zaci gania zobowi za  w imieniu Zamawiaj cego lub osobami 

wykonuj cymi w imieniu Zamawiaj cego czynno ci zwi zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc , polegaj ce w szczególno ci na: 

a) uczestniczeniu w spó ce jako wspólnik spó ki cywilnej lub spó ki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udzia ów lub akcji, 

c) pe nieniu funkcji cz onka organu nadzorczego lub zarz dzaj cego, prokurenta, pe nomocnika, 

d) pozostawaniu w zwi zku ma skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewie stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. ((Rozdzia  6.5.2. pkt 3) Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci) 

W przypadku powi za  kapita owych lub osobowych opisanych powy ej Wykonawca podlega wykluczeniu z 

post powania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca wraz z ofert  sk ada: wiadczenie o 
braku powi za  kapita owych lub osobowych z Zamawiaj cym – Za cznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego 

1.2. spe niaj  poni sze warunki udzia u w post powaniu w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnie  do prowadzenia okre lonej dzia alno ci zawodowej zgodnie z art. 16 ust. 1, 

ust. 1a i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190; ze 

zm.) w zw. w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsi biorców (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 646; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1479, poz. 1629, poz. 1633 i poz. 2212), tj.:  

a. s  podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o dzia alno ci leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190; ze zm.) uprawnionym do wykonywania 

wiadcze  zdrowotnych stanowi cych przedmiot Zapytania ofertowego.  
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W celu potwierdzenia spe nienia warunku podmiotu leczniczego z y wraz z ofert  wydruk z 
Rejestru Podmiotów Wykonuj cych Dzia alno  Lecznicz  (RPWDL) prowadzonego przez 

ciwy organ zgodnie z ustaw  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 2190; ze zm.) /forma dokumentu: wygenerowany przez Wykonawc  wydruk/. 

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:  

a. na dzie  sk adania ofert wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej, o której mowa  

w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2190; ze zm.) w zakresie prowadzonej dzia alno ci leczniczej za szkody wyrz dzone przy udzielaniu 

wiadcze  zdrowotnych stanowi cych przedmiot Zapytania ofertowego w zakresie zgodnym z  

Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowi zkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej podmiotu wykonuj cego dzia alno  lecznicz  (Dz. U. z 

2011 r. Nr 293, poz. 1729), tj. minimum 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 

minimum 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarze , których skutki s  obj te umow  

ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o dzia alno ci leczniczej,  ustalane s  przy zastosowaniu kursu redniego euro og oszonego 

przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC zosta a 

zawarta; 

 

Na potwierdzenie wykonawca sk ada dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci leczniczej za szkody wyrz dzone 

przy udzielaniu wiadcze  zdrowotnych obejmuj cych wiadczenia zdrowotne stanowi ce przedmiot 

Zapytania ofertowego. 

/forma dokumentu: orygina  lub po wiadczona przez Wykonawc  kopia/; 

 

3) zdolno ci technicznej lub zawodowej tj.: 

a. wyka , i  w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia, 

a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, zrealizowa  w sposób nale yty 

co najmniej 3 us ugi odpowiadaj ce przedmiotowi zamówienia, tj. w zakresie wiadcze  zdrowotnych 

i wiadcze  towarzysz cych, w tym obejmuj cych co najmniej us ugi zabiegów rehabilitacyjnych,  

fizykoterapi , zapewnienie opieki piel gniarskiej, opiek  lekarza, dietetyka,  z zapewnieniem 

wy ywienia i zakwaterowania dla zorganizowanej grupy obejmuj cej jednorazowo co najmniej 20 

osób.  

 

W celu potwierdzenia spe niania warunku udzia u w post powaniu Wykonawca z y wraz z ofert  

wykaz us ug na formularzu, którego wzór stanowi Za cznik nr 3 wykonanych a w przypadku 

wiadcze  okresowych lub ci ych równie  wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up ywem 

terminu sk adania ofert, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us ugi 
zosta y wykonane oraz za czeniem dowodów okre laj cych czy te us ugi zosta y wykonane lub 

 wykonywane nale ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s  referencje b  inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us uga by a wykonywana, a w przypadku 

wiadcze  okresowych lub ci ych s  wykonywane, a je eli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska  tych dokumentów – wiadczenie 
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Wykonawcy. 

/forma dokumentu: orygina /  

 

b. wyka  dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

- lekarz -   specjalizacja II stopnia z rehabilitacji medycznej lub balneoklimatologii lub ortopedii,  

- piel gniarka,  

- dietetyk, 

- 2 fizjoterapeutów  z uko czonymi kursami w zakresie terapii metodami neurofizjologicznymi 

/dotyczy terapii manualnej/,  

- masa ysta,  

- ratownik w godzinach otwarcia basenu. 

W celu potwierdzenia spe niania warunku udzia u w post powaniu Wykonawca z y wraz z ofert  

wykaz osób na formularzu, którego wzór stanowi Za cznik nr 4, które b  wykonywa y 

zamówienie wraz z informacj  na temat ich kwalifikacji zawodowych, i do wiadczenia. 

/forma dokumentu: orygina / 

 

c. wyka  dysponowanie obiektem, w którym mo liwe jest zakwaterowanie z wy ywieniem podczas 

ka dego dnia pobytu co najmniej  18 uczestników w ci gu 3 dniowego pobytu. 

W celu potwierdzenia spe niania warunku udzia u w post powaniu Wykonawca z y stosowne 

wiadczenie w ofercie ze wskazaniem ilo ci pokoi. 
2. Zamawiaj cy okre la poni sze sposoby oceny spe nienia warunków udzia u w post powaniu:  

Zamawiaj cy dokona oceny spe niania warunków za pomoc  formu y spe nia/nie spe nia na podstawie 

onych wraz z ofert  dokumentów. 

3. W celu unikni cia konfliktu interesów zamówienie nie mo e by  udzielone podmiotom powi zanym osobowo 

lub kapita owo z Zamawiaj cym.  

Przez powi zania kapita owe lub osobowe rozumie si  wzajemne powi zania mi dzy Zamawiaj cym lub 

osobami upowa nionymi do zaci gania zobowi za  w imieniu Zamawiaj cego lub osobami wykonuj cymi w 

imieniu Zamawiaj cego czynno ci zwi zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawc , polegaj ce w szczególno ci na: 

e) uczestniczeniu w spó ce jako wspólnik spó ki cywilnej lub spó ki osobowej, 

f) posiadaniu co najmniej 10 % udzia ów lub akcji, 

g) pe nieniu funkcji cz onka organu nadzorczego lub zarz dzaj cego, prokurenta, pe nomocnika, 

h) pozostawaniu w zwi zku ma skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewie stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca w takim przypadku podlega wykluczeniu z post powania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

Wzór o wiadczenia Wykonawcy w zakresie powi za  stanowi Za cznik nr 2 do zapytania 
ofertowego. /forma dokumentu: orygina / 

4. Osoby: 

5.1. upowa nione do zaci gania zobowi za  w imieniu Zamawiaj cego, wykonuj ce w imieniu Zamawiaj cego 

czynno ci zwi zane z procedur  wyboru Wykonawcy: 

- Marek Banasik – Wiceprezes Zarz du, 

- Barbara Czerska  – Wiceprezes Zarz du, 

- Ma gorzata Suchodolska – Wiceprezes Zarz du, 
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5.2. wykonuj ce w imieniu Zamawiaj cego czynno ci zwi zane z procedur  wyboru Wykonawcy, w tym bior ce 

udzia  w procesie oceny ofert: 

- dr  Anna Kaczor– Przewodnicz cy Komisji, 

- Monika Pater – Sekretarz Komisji, 

- Kamila Orli ska – Cz onek Komisji, 

- dr nauk medycznych Iwona Zielke  – ekspert w zakresie aspektów medycznych i sprz towych 

zwi zanych z przedmiotem zamówienia, 

- Edyta Krypiak-Przyby owicz  – radca prawny (obs uga prawna). 

 

V. TERMIN, MIEJSCE I GODZINA SK ADANIA OFERT, OKRES ZWI ZANIA OFERT : 

1. Oferty nale y z  do dnia  22 marca 2019r.  
(pe ne 30 dni od dnia nast pnego po planowanym dniu publikacji w bazie konkurencyjno ci +co najmniej 1 dzie ) 

2. Termin zwi zania ofert  wynosi 30 dni od up ywu terminu sk adania ofert. 

3. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert. 

4. Zamawiaj cy mo e zwróci  si  do Wykonawcy, a tak e Wykonawca z w asnej inicjatywy mo e przed  

termin zwi zania ofert . 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferent mo e z  tylko jedn  ofert . 

2. Oferta winna by  z ona przy wykorzystaniu wzoru formularza ofertowego stanowi cego: Za cznik 
nr 1 /forma dokumentu: orygina / do Zapytania ofertowego.  

3. Oferta i za czniki musz  by  podpisane przez Wykonawc  – osob  lub osoby uprawnione do sk adania 

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy 

winno wynika  z w ciwych rejestrów lub ewidencji, je li Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów lub 

ewidencji, b  z pe nomocnictwa okre laj cego jego zakres. 

4. W przypadku sk adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, do 

oferty musi by  za czone pe nomocnictwo okre laj ce jego zakres, podpisane przez Wykonawc  (osob  lub 

osoby uprawnione do sk adania o wiadcze  woli w imieniu ka dego Wykonawcy). 

5. W przypadku sk adania oferty przez wspólników spó ki cywilnej, gdy oferta nie b dzie podpisana przez 

wszystkich wspólników, do oferty musz  by  za czone pe nomocnictwa od pozosta ych wspólników (orygina  
lub po wiadczona notarialnie kopia) okre laj ce ich zakres. 

6. Forma pe nomocnictwa, o którym mowa w pkt 5, 6 i 7:  

- w przypadku sk adania oferty za po rednictwem poczty elektronicznej: skan pe nomocnictwa, orygina  lub 

po wiadczona notarialnie kopia sk adana jest przy podpisywaniu umowy przez Wykonawc , którego oferta 

zosta a wybrana. Zamawiaj cy ma prawo w ka dym czasie za da  od Wykonawców dostarczenia 

pe nomocnictwa lub jego po wiadczonej notarialnie kopii wyznaczaj c termin nie krótszy ni  3 dni. 

7. Oferta musi spe ni  nast puj ce wymogi: 

8.1. musi by  sporz dzona w j zyku polskim, z zachowaniem wskazanej w pkt  3 formy, na maszynie do 

pisania, komputerze lub r cznie nie cieralnym d ugopisem; 

8.2. formularze musz  by  podpisane przez Wykonawc  – osob  lub osoby uprawnione do sk adania 

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy co winno wynika  z w ciwych rejestrów lub ewidencji, je li 

Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów lub ewidencji b  pe nomocnictwa za czonego do 

oferty; 
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8.3. za czone do oferty pe nomocnictwa musz  spe nia  wymagania Zamawiaj cego wskazane w 

odpowiednio w pkt 5, 6 lub 7; 

8.4. wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniós  poprawki, musz  by  podpisane (parafowane) przez 

Wykonawc  - osob  lub osoby uprawnione do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy we 

wskazany w Zapytaniu sposób. 

8. Po wiadczenia za zgodno  z orygina em dokonuje Wykonawca poprzez z enie w asnor cznego podpisu 

osoba lub osoby uprawnione do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie do 

sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy winno wynika  z w ciwych rejestrów lub ewidencji, je li 

Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów lub ewidencji, b  z pe nomocnictwa okre laj cego jego 

zakres. 

9. Do oferty nale y do czy : 

1) odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej, 
je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego  

/forma dokumentu:  orygina  lub po wiadczona za zgodno  z orygina em przez Wykonawc  kopia. 

Wykonawca mo e przed  pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o 

podmiocie z ogólnodost pnych publicznych rejestrów i ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne (Dz. U. z 

2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), je li Wykonawca podlega wpisowi do tych 

ewidencji, pobieraj c stosowne wydruki z tych baz (CEiDG https://prod.ceidg.gov.pl/ i Centralna 
Informacja KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/).  

/forma dokumentu: wydruk nie wymaga po wiadczenia/ 

2) wydruk z prowadzonego w systemie teleinformatycznym Rejestru Podmiotów Wykonuj cych 
Dzia alno  Lecznicz  (RPWDL) prowadzonego przez w ciwy organ na podstawie ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669) zgodnie z ustaw  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci 

leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190; ze zm.) na potwierdzenie warunku, e podmiot jest 
podmiotem leczniczym uprawnionym do wiadczenia stacjonarnych i ca odobowych wiadcze  
zdrowotnych innych ni wiadczenie szpitalne w rozumieniu ww. ustawy w zakresie wiadcze  
stanowi cych przedmiot Zapytania ofertowego pobrany ze stron https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 
/forma dokumentu: wydruk nie wymaga po wiadczenia/ 

3) dokument potwierdzaj cy, e na dzie  sk adania ofert wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialno ci cywilnej, o której mowa  w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci 

leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190; ze zm.) w zakresie prowadzonej dzia alno ci leczniczej za 

szkody wyrz dzone przy udzielaniu wiadcze  zdrowotnych stanowi cych przedmiot Zapytania 

ofertowego w zakresie zgodnym z  Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w 

sprawie obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej podmiotu wykonuj cego dzia alno  

lecznicz  (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729), tj. minimum 75.000 euro w odniesieniu do jednego 

zdarzenia oraz minimum 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarze , których skutki s  obj te 

umow  ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o dzia alno ci leczniczej,  ustalane s  przy zastosowaniu kursu redniego euro og oszonego przez 

Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC zosta a zawarta; 

/forma dokumentu: orygina  lub po wiadczona za zgodno  z orygina em przez Wykonawc  kopia/ 

4) wiadczenie o braku powi za  kapita owych lub osobowych z Zamawiaj cym – Za cznik nr 2 

/forma dokumentu: orygina /; 
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5) wykaz us ug na formularzu, którego wzór stanowi Za cznik nr 3 zawieraj cy us ugi wykonane, a w 

przypadku wiadcze  okresowych lub ci ych równie  wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 

up ywem terminu sk adania ofert, wraz z podaniem  przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których us ugi zosta y wykonane 

/forma dokumentu: orygina /; 

oraz za czeniem dowodów okre laj cych czy te us ugi zosta y wykonane lub s  wykonywane 
nale ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s  referencje b  inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego us uga by a wykonywana, a w przypadku wiadcze  okresowych lub ci ych s  

wykonywane  /forma dokumentów: po wiadczone za zgodno  z orygina em kopie/,  

a je eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska  tych 

dokumentów – o wiadczenie Wykonawcy  

/forma dokumentu: orygina ; 

6) wykaz osób na formularzu, którego wzór stanowi Za cznik nr 4  

/forma dokumentu: orygina /. 

10. Oferta musi obejmowa  ca y zakres zamówienia okre lony w zapytaniu ofertowym, musi by  sporz dzona w 
pisemnej. 
Tre  oferty musi odpowiada  tre ci zapytania ofertowego. 

11. Oferta i za czniki musz  by  podpisane przez Wykonawc  – osob  lub osoby uprawnione do sk adania 

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy 

winno wynika  z w ciwych rejestrów lub ewidencji, je li Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów lub 

ewidencji, b  z pe nomocnictwa okre laj cego jego zakres. 

12. W przypadku sk adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, do 

oferty musi by  za czone pe nomocnictwo okre laj ce jego zakres, podpisane przez Wykonawc  (osob  lub 

osoby uprawnione do sk adania o wiadcze  woli w imieniu ka dego Wykonawcy). 

13. W przypadku sk adania oferty przez wspólników spó ki cywilnej, gdy oferta nie b dzie podpisana przez 

wszystkich wspólników, do oferty musz  by  za czone pe nomocnictwa od pozosta ych wspólników /forma 

dokumentu: orygina  lub po wiadczona notarialnie kopia/ okre laj ce ich zakres. 

14. Forma pe nomocnictwa, o którym mowa w pkt 5, 6 i 7:  

-  orygina  lub po wiadczona notarialnie kopia. 

15. Oferta musi spe ni  nast puj ce wymogi: 

9.1. musi by  sporz dzona w j zyku polskim, z zachowaniem wskazanej w pkt  4 formy, na maszynie do 

pisania, komputerze lub r cznie nie cieralnym d ugopisem; 

9.2. formularze musz  by  podpisane przez Wykonawc  – osob  lub osoby uprawnione do sk adania 

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy co winno wynika  z w ciwych rejestrów lub ewidencji, je li 

Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów lub ewidencji b  pe nomocnictwa za czonego do 

oferty; 

9.3. za czone do oferty pe nomocnictwa musz  spe nia  wymagania Zamawiaj cego wskazane w 

odpowiednio w pkt 5, 6 lub 7 i pkt 8; 

9.4. wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniós  poprawki, musz  by  podpisane (parafowane) przez 

Wykonawc  - osob  lub osoby uprawnione do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy we 

wskazany w Zapytaniu ofertowym sposób. 

10. Zaleca si , aby wszystkie strony oferty by y kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawc  - osob  

lub osoby uprawnione do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy winno wynika  z w ciwych 

rejestrów lub ewidencji, je li Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów lub ewidencji lub 
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pe nomocnictwa.  

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty. 

12. Po wiadczenia za zgodno  z orygina em dokonuje Wykonawca - w imieniu Wykonawcy osoba lub osoby 

uprawnione do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy we wskazany w Zapytaniu sposób. 

13. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s  sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski.  

14. Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawcy przedstawienia t umaczenia na j zyk polski wskazanych przez 

Wykonawc  i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj cego dokumentów. 

15. Zamawiaj cy nie ujawni informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca, nie pó niej ni  w terminie sk adania ofert, zastrzeg , 

e nie mog  by  one udost pniane oraz wykaza , i  zastrze one informacje stanowi  tajemnic  

przedsi biorstwa. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji dotycz cych: ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i terminu p atno ci zawartego w ofercie. 

16. W tym celu Wykonawca zobowi zany jest do oddzielenia cz ci jawnej oferty od cz ci stanowi cej 

tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Je eli 

Wykonawca zastrzega, e informacje stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 419; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1637), nie mog  by  

udost pnione, cz  oferty, która zawiera te informacje nale y umie ci  w odr bnej kopercie oznaczonej 

napisem: "Informacje stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa". Wykonawca zastrzegaj c tajemnic  

przedsi biorstwa zobowi zany jest do czy  do oferty pisemne uzasadnienie odno nie charakteru 

zastrze onych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spe nienia przes anek okre lonych 

w przywo anym powy ej przepisie, tj., e zastrze ona informacja: 

- ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsi biorstwa, 

- nie zosta a ujawniona do wiadomo ci publicznej, 

- podj to w stosunku do niej niezb dne dzia ania w celu zachowania poufno ci. 

 

VII. SPOSÓB  SK ADANIA OFERT: 

1. Sk adanie ofert odbywa si  za po rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobi cie lub za po rednictwem pos ca. 
2. Ofert  sk adan  osobi cie albo przekazan  w formie przesy ki pocztowej lub kurierskiej za zwrotnym 

po wiadczeniem odbioru nale y z  w wi tokrzyskim Zwi zku Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  
25 – 512  Kielce, ul. Warszawska 25, od poniedzia ku do pi tku w godzinach urz dowania od 8.00 do 
16.00 przed up ywem terminu sk adania ofert. Ofert  nale y z  na formularzu ofertowym zgodnie z 

Za cznikiem 1 w zamkni tej kopercie zaadresowanej w nast puj cy sposób: 

wi tokrzyski Zwi zek Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
25-512  Kielce 

ul. Warszawska 25 
z dopiskiem:  

„OFERTA NA  KOMPLEKSOWY PROGRAM NA RZECZ  ZDROWIA PRACOWNIKÓW” 
nie otwiera  przed25.03.2019r. 

3. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawca przekazuj  pisemnie lub 

za pomoc rodków komunikacji elektronicznej na adres Zamawiaj cego wskazany w Rozdziale I pkt 5. 
4. Je eli Wykonawca przekazuje o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za po rednictwem 

przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu 
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us ug lub drog  elektroniczn  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123), ka da ze stron na danie drugiej strony 

niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
5. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane rodków komunikacji elektronicznej 

uwa a si  za z one w terminie, je eli ich tre  dotar a do adresata tj. na serwer Zamawiaj cego, przed 

up ywem terminu i zosta a niezw ocznie potwierdzona. 
6. Osob  upowa nion  do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotycz cych niniejszego 

post powania  jest: 
- imi  i nazwisko:  Monika Pater – Sekretarz Komisji 

- tel.:  (041) 41 341 70 39 

- adres e-mail:  biuro@szpp.eu 

7. Jawno  post powania i udost pnianie dokumentów: 

6.1. Dokumenty i informacje sk adane przez Zamawiaj cego i Wykonawców oraz umowa w sprawie 

zamówienia stanowi  za czniki do protoko u. 

6.2. Protokó  wraz z za cznikami jest jawny. Za czniki do protoko u udost pnia si  po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub uniewa nieniu post powania, z tym e oferty udost pnia si  od chwili ich 

otwarcia. 

6.3. Zamawiaj cy udost pnia protokó  lub za czniki do protoko u na wniosek. 

6.4. Przekazanie protoko u lub za czników nast puje przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej. 

6.5. W przypadku protoko u lub za czników sporz dzonych w postaci papierowej, je eli z przyczyn 

technicznych znacz co utrudnione jest udost pnienie tych dokumentów przy u yciu rodków 

komunikacji elektronicznej, w szczególno ci z uwagi na ilo danych do udost pnienia dokumentów, 

Zamawiaj cy informuje o tym wnioskodawc  i wskazuje sposób, w jaki mog  by  one udost pnione. 

6.6. Bez zgody Zamawiaj cego Wnioskodawca w trakcie wgl du do protoko u lub za czników, w miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiaj cego, nie mo e samodzielnie kopiowa  lub utrwala  za pomoc  

urz dze  lub rodków technicznych s cych do utrwalania obrazu tre ci z onych ofert. 

6.7.  Zamawiaj cy udost pnia wnioskodawcy protokó  lub za czniki niezw ocznie. W wyj tkowych 

przypadkach, w szczególno ci zwi zanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotycz cych badania 

i oceny ofert, Zamawiaj cy udost pnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie pó niej jednak 

ni  odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu 

przekazania informacji o wynikach oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu i otrzymanych 

ocenach spe niania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o uniewa nieniu post powania. 

6.8. Nie podlegaj  ujawnieniu informacje stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca, nie pó niej ni  w terminie sk adania ofert 

zastrzeg , e nie mog  by  udost pniane oraz wykaza , i  zastrze one informacje stanowi  tajemnic  

przedsi biorstwa. 

6.9. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrze e w ofercie informacje, które nie stanowi  tajemnicy 

przedsi biorstwa lub s  jawne na podstawie odr bnych przepisów, informacje te b  podlega y 

udost pnieniu na takich samych zasadach, jak pozosta e niezastrze one dokumenty. 

 

VIII. UZUPE NIENIE O WIADCZE  LUB DOKUMENTÓW: 

1. Zamawiaj cy przewiduje wezwanie Wykonawców do uzupe niania dokumentów i o wiadcze  lub wyja nie  

tre ci z onych ofert i do czonych do nich dokumentów, z zastrze eniem e wyja nienia nie mog  

zmierza  do zmiany oferty Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiaj cy dokona wezwania Wykonawcy do 
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uzupe niania dokumentów i o wiadcze  lub z enia wyja nie  w formie dokumentowej za po rednictwem 

poczty elektronicznej na adres Wykonawcy wskazany w ofercie, wyznaczaj c termin na dokonanie 

uzupe nienia. 

2. Nie uzupe nienie dokumentów i o wiadcze  we wskazanym w wezwaniu terminie powoduje odrzucenie 

oferty. 

3. Za dat  uzupe nienia o wiadcze  i dokumentów oraz z enia wyja nie  tre ci oferty lub za czonych do 

niej dokumentów przyjmuje si  dat  wp ywu do Zamawiaj cego. 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Termin sk adania ofert up ywa w dniu  22 marca 2019 r. 
2. Z zawarto ci  ofert nie mo na zapozna  si  przed up ywem terminu, odpowiednio do ich z enia lub 

otwarcia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nast puje bezpo rednio po up ywie terminu do ich sk adania, z tym e dzie , w 

którym up ywa termin sk adania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

4. Otwarcie ofert nast pi w dniu  25 marca 2019 r. w siedzibie Zamawiaj cego. 

5. Zmiana i wycofanie oferty: Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni  lub 

wycofa  ofert . Powiadomienie musi by  dostarczone w sposób opisany w sposób wskazany w Rozdziale 
IX zapytania ofertowego, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

6. Oferty z onej po terminie nie otwiera si  i nie bierze pod uwag  w post powaniu.  
 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY        

1. Wykonawca podaje cen  oferty w „Formularzu ofertowo-cenowym” – Za cznik nr 1 do zapytania 

ofertowego.  

2. Wykonawca podaje wyliczon  warto  brutto i netto, przy uwzgl dnieniu wszystkich elementów 

wchodz cych w jej zakres. 

3. Cena oferty musi obejmowa  wszystkie koszty zwi zane z wykonywaniem zamówienia. 

4. Zamawiaj cy wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zosta y z dok adno ci  do dwóch miejsc  
po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi (o zaokr gleniu drugiej cyfry po przecinku w „dó ” lub w 

„gór ” decyduje trzecia cyfra po przecinku). 

5. Wyliczon  cen  oferty wykonawca podaje liczbowo i s ownie w odpowiedniej cz ci „Formularza ofertowo-

cenowego”. Cena musi by  wyra ona w z otych polskich niezale nie od wchodz cych w jej sk ad 

elementów. Wskazana cena podlega ocenie jako kryterium wyboru. 

6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwi zane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytu u oszacowania wszelkich kosztów zwi zanych z realizacj  przedmiotu umowy, a tak e 

oddzia ywania innych czynników maj cych lub mog cych mie  wp yw na koszty. 

7. Niedoszacowanie, pomini cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mo e by  podstaw    

do dania zmiany wynagrodzenia, w zwi zku z tym cena oferty brutto jest cen  ostateczn  obejmuj  

wszystkie koszty i sk adniki zwi zane z realizacj  przedmiotu zamówienia.  

8. Sposób zap aty i rozliczenia za realizacj  przedmiotu zapytania ofertowego, okre lone zosta y we wzorze 

umowy stanowi cej Za cznik nr 5. 

9. Zamawiaj cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc  b  prowadzone w walucie polskiej (polski z oty). 
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10. Zamawiaj cy nie przewiduje zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 

 

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIE SI  KIEROWA  PRZY WYBORZE OFERTY 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryterium, którym Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty jest:  

1) KRYTERIUM CENOWE – KRYTERIUM NR 1: 
Cena [C] – waga max. 80% - co odpowiada 80 punktom, obliczona w sposób okre lony w Rozdziale X 
zapytania ofertowego: 

Podstaw  oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmuj ca wszystkie koszty zwi zane z 

realizacj  zamówienia. Ocenie podlega wysoko  ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez 

Oferenta.  

Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium, b dzie obliczana jako stosunek warto ci najni szej ceny 

do warto ci z oferty badanej z uwzgl dnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:    

C =    (najni sza cena spo ród z onych ofert / Cena badanej oferty) x 100 x 80%   

gdzie:  

C – warto  punktowa za kryterium cena. 

Zamawiaj cy do oceny kryterium „Cena” pobierze dane z Formularza ofertowo-cenowego z onego 

przez Wykonawc  (formularz stanowi Za cznik nr 1). 

2) ASPEKT SPO ECZNY – KRYTERIUM NR 2 - zatrudnienie osób niepe nosprawnych w rozumieniu 

przepisów art. 4-5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepe nosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511; ze zm.) na pe ny etat (pe ny wymiar 

przewidziany dla osoby niepe nosprawnej) w ca ym okresie obowi zywania umowy przy jej realizacji 

/kryterium uwzgl dniaj ce aspekt spo eczny/ [N] – waga max. 10% - co odpowiada 10 punktom liczonym wg 

wzoru: 

N =    ( ilo  osób wskazanych w badanej ofercie /najwi ksza zaoferowana ilo  osób niepe nosprawnych w 

przeliczeniu na pe ne etaty przy realizacji zamówienia spo ród z onych ofert) x 100 x 10%   

gdzie:  

N – warto  punktowa za kryterium zatrudnienie osób niepe nosprawnych. 

Zamawiaj cy do oceny kryterium „zatrudnienie osób niepe nosprawnych przy realizacji zamówienia” 

przyjmie wiadczenie Wykonawcy z one w Formularzu ofertowym z onym przez Wykonawc  

(formularz stanowi Za cznik nr 1). 

Uwaga: 

- Za zatrudnienie osoby niepe nosprawnej b dzie uznawane tak e dalsze zatrudnianie osoby 

niepe nosprawnej, która ju  jest u Wykonawcy zatrudniona i która zostanie oddelegowana do 

wykonywania czynno ci zwi zanych z realizacj  zamówienia. W przypadku rozwi zania stosunku pracy 

przez osob  niepe nosprawn  lub przez Wykonawc  przed zako czeniem terminu realizacji umowy, 

Wykonawca b dzie zobowi zany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepe nosprawnej.  

- Wymagania w zakresie zatrudnienia odnosz  si  do zaanga owania osoby niepe nosprawnej do realizacji 

przedmiotu zamówienia przez powierzenie tej osobie czynno ci zwi zanych z faktyczn  realizacj  

zamówienia, w tym osoby niepe nosprawne zatrudnione na stanowiskach innych ni  wskazane w 

Rozdziale II pkt 2.5. Wykazanie spe nienia kryterium zaanga owania osoby niepe nosprawnej do realizacji 
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przedmiotu spoczywa na Wykonawcy i nast puje w sposób wskazany w Zapytaniu ofertowym i umowie, 

której wzór stanowi Za cznik nr 5.  

- Status niepe nosprawnego okre lony ma by  na podstawie posiadanego orzeczenia o niepe nosprawno ci 

lub orzeczenia o stopniu niepe nosprawno ci (znacznym lub umiarkowanym lub lekkim) lub orzeczenia o 

ugotrwa ej niezdolno ci do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przez zespó  do spraw orzekania o 

niepe nosprawno ci lub lekarza orzecznika ZUS-u lub KRUS-u.  

- Wykonawca z y o wiadczenie, najpó niej do dnia zako czenia realizacji umowy, dotycz ce zakresu i 

rodzaju zada , które wykonywa a osoba niepe nosprawna w ramach realizowanej umowy. 

-  Zamawiaj cy uprawniony b dzie do kontroli spe niania przez Wykonawc  wymaga  dotycz cych 

zatrudnienia osoby niepe nosprawnej. Na danie Zamawiaj cego, Wykonawca obowi zany b dzie w 

ci gu 8 dni roboczych od wezwania (w formie dokumentowej przes anego na adres poczty elektronicznej 

Wykonawcy lub pisemnej przes anej na Wykonawcy wskazany w umowie, której wzór stanowi Za cznik 
nr  5 do Zapytania ofertowego) udokumentowa  fakt zatrudnienia osoby niepe nosprawnej, w 

szczególno ci poprzez udost pnienie do wgl du zanonimizowanych dokumentów:  umowy o prac , 

dokumentu potwierdzaj cego zg oszenie do ubezpieczenia spo ecznego oraz dokumentu 

potwierdzaj cego status osoby niepe nosprawnej. Zanonimizowane dokumenty nale y z  w formie 

kopii po wiadczonej „ZA ZGODNO  Z ORYGINA EM” przez Wykonawc . 

- Z tytu u niespe nienia przez Wykonawc  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac  osób 

niepe nosprawnych zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy, Zamawiaj cy 

przewiduje sankcj  w postaci obowi zku zap aty przez Wykonawc  kary umownej w wysoko ci okre lonej 

we wzorze umowy o udzielenie zamówienia oraz prawa do odst pienia od umowy przyczyn, za które 

odpowiedzialno  ponosi Wykonawca. Kary umowne nie pozbawiaj  Zamawiaj cego mo liwo ci 

dochodzenia szkody w pe nej wysoko ci na zasadach ogólnych. Niez enie przez Wykonawc  w 

wyznaczonym przez Zamawiaj cego terminie danych przez Zamawiaj cego dowodów w celu 

potwierdzenia spe nienia przez Wykonawc  wymogu zatrudnienia osób niepe nosprawnych na podstawie 

umowy o prac  w pe nym wymiarze przewidzianym dla osób niepe nosprawnych we wskazanej w ofercie 

liczbie w ca ym okresie obowi zywania umowy przy jej wykonywaniu lub nie z enie przez Wykonawc  w 

wyznaczonym przez Zamawiaj cego terminie o wiadczenia o wykonywanych przez te osoby 

czynno ciach przy realizacji umowy, traktowane b dzie jako niespe nienie przez Wykonawc  

wiadczenia ofertowego w zakresie ich zatrudnienia.  

 

3) JAKO WIADCZE  – KRYTERIUM 3 – po enie obiektu, w którym udzielane b wiadczenia 

zdrowotne i wiadczenia towarzysz ce stanowi ce przedmiot zamówienia w ca ym okresie realizacji 

zamówienia na obszarze uzdrowiska [U] – waga max. 5% - co odpowiada 5 punktom /kryterium jako ciowe/. 

Zamawiaj cy do oceny kryterium „po enie na terenie uzdrowiska” przyjmie wiadczenie Wykonawcy 

one w Formularzu ofertowym z onym przez Wykonawc  (formularz stanowi Za cznik nr 1). 

Przez „po enie na obszarze uzdrowiska” rozumie si  dzia anie obiektu na obszarze uzdrowiska w 

rozumieniu art. 2 pkt 4) z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1056; ze zm.). 

4) JAKO WIADCZE  – KRYTERIUM 4 mo liwo  zapewnienia pokoi 1-osobowych w trakcie pobytu dla 

uczestników: [P] – waga max. 5% - co odpowiada 5 punktom /kryterium jako ciowe/ 
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P = (ilo  oferowanych pokoi 1-osobowych wskazanych w badanej ofercie /najwi ksza ilo  pokoi 

oferowanych spo ród z onych ofert) x 100 x 5%   

gdzie:  

P – warto  punktowa za kryterium mo liwo  zapewnienia pokoi jednoosobowych. 

Zamawiaj cy do oceny kryterium „pokoje 1-osobowe” przyjmie wiadczenie Wykonawcy z one w 

Formularzu ofertowym z onym przez Wykonawc  (formularz stanowi Za cznik nr 1). 

2. Za najkorzystniejsz  zostanie uznana oferta, która spe nia warunki udzia u w post powaniu oraz uzyska 

najlepszy bilans ceny i poza cenowych kryteriów, tj. najwy sz czn  liczb  punktów wyliczonych 

odpowiednio wg zasad podanych powy ej w pkt 1 jako suma punktów: 

Najkorzystniejsza oferta = [C]+[N]+[U]+[P] 

3. Je eli nie mo na wybra  najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, e dwie lub wi cej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiaj cy spo ród tych ofert wybiera ofert  z najni sz  cen , a 

je eli zosta y z one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wzywa Wykonawców, którzy z yli te oferty, 

do z enia w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sk adaj c oferty 

dodatkowe nie mog  zaoferowa  cen wy szych ni  zaoferowane w z onych ofertach. W takim przypadku 

termin ostateczny wykonania zamówienia nie ulega zmianie. 

 

XII. INFORMACJA O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA  DOPE NIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiaj cy informuje niezw ocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c 

nazw  albo imi  i nazwisko, siedzib  albo miejsce zamieszkania i adres, je eli jest miejscem wykonywania 

dzia alno ci wykonawcy, którego ofert  wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, je eli s  miejscami wykonywania dzia alno ci Wykonawców, którzy z yli oferty, a 

tak e punktacj  przyznan  ofertom w kryterium oceny ofert i czn  punktacj . W przypadku odrzucenia ofert, 

Zamawiaj cy nie wskazuje dla tej oferty punktacji, podaj c jedynie informacj , i  oferta tego Wykonawcy 

wp yn a, zosta a odrzucona i nie podlega a badaniu. 

2. Zamawiaj cy udost pnia informacje, o których mowa w pkt 1 w sposób, w jaki upublicznione zosta o 
zapytanie ofertowe, tj. na stronach Zamawiaj cego wskazanych w Rozdziale I pkt 5, w bazie 

konkurencyjno ci https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, w przypadku upublicznienia 

polegaj cego dodatkowo na wys aniu zapytania ofertowego do potencjalnych Wykonawców, informacj  o 

wyniku post powania przesy a si  do Wykonawców, którzy z yli oferty, za  do Wykonawcy, którego oferta 

zosta a wybrana dodatkowo ze wskazaniem terminu i miejsca zawarcia umowy.  

3. Wykonawcy maj  obowi zek ledzenia strony internetowej Zamawiaj cego. 

4. Zamawiaj cy zawiera umow  w sprawie udzielenia zamówienia z Wykonawc , którego oferta zosta a uznana 

za najkorzystniejsz  przy uwzgl dnieniu wskazanych w zapytaniu kryteriów. 

5. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si  od zawarcia umowy Zamawiaj cy mo e 

wybra  ofert  najkorzystniejsz  spo ród pozosta ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba e zachodz  przes anki uniewa nienia post powania. (Rozdzia  6.5.2. pkt 21 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014 - 2020). 

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach wskazanych we wzorze umowy stanowi cym Za cznik nr 5.  

7. Od rozstrzygni cia Zamawiaj cego nie przys uguje odwo anie. 
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XIII.      ODRZUCENIE OFERT 

1. Oferty podlegaj  odrzuceniu w przypadku, gdy ich tre  nie spe nia wymogów wskazanych w Zapytaniu 

ofertowym, nie zosta y uzupe nione w zakresie dokumentów lub o wiadcze  Wykonawca wymaganych w 

Zapytaniu b  nie z  wyja nie  wyznaczonym przez Zamawiaj cego terminie lub wniesione zosta y po 

terminie przewidzianym na wniesienie ofert.  

2. Oferty odrzucone nie podlegaj  ocenie. 

 

XIV.      UNIEWA NIENIE POST POWANIA 

1. Zamawiaj cy uniewa ni post powanie, je eli: 

1)  nie z ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz  cen  przewy sza kwot , któr  Zamawiaj cy 

zamierza przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia, chyba e Zamawiaj cy mo e zwi kszy  t  kwot  

do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) z innej wa nej przyczyny, w szczególno ci wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e 

prowadzenie post powania lub wykonanie zamówienia nie le y w interesie publicznym, b  inne 

okoliczno ci, które uniemo liwiaj  dalsze wykonanie umowy o dofinansowanie w zakresie obj tym 

wnioskiem o dofinansowanie i umow  o dofinansowanie, w tym w przypadkach, gdy jeden z partnerów 

lub przedsi biorców, dla którego pracowników dedykowane s wiadczenia stanowi ce przedmiot 

Zapytania ofertowego, zrezygnuje z udzia u w Projekcie lub ograniczy jego zakres w takim stopniu, e 

konieczne b dzie uzyskanie zgody IZ na dalsz  realizacj  Projektu lub zamówienia w zakresie obj tym 

Zapytaniem ofertowym; 

4) rozwi zanie umowy o dofinansowanie.  

2. O uniewa nieniu post powania Zamawiaj cy niezw ocznie powiadomi Wykonawców na stronach 

internetowych Zamawiaj cego wskazanych w Rozdziale I pkt 6.  

Wykonawcy maj  obowi zek ledzenia strony internetowej Zamawiaj cego. 

3. Zamawiaj cy nie zwraca kosztów udzia u w post powaniu w przypadku uniewa nienia post powania. 

4. Od uniewa nienia post powania nie przys uguje odwo anie. 

 

XV. UMOWA  

1. Wzór umowy stanowi Za cznik nr 5. Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy, aby zawar  z nim umow  w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 

2. Zapisy wskazane w projekcie umowy zostan  dostosowane do tre ci oferty z onej przez Wykonawc , 

którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiaj cy dokona uzupe nienia zapisów projektu 

umowy we wskazanych w niej miejscach stosownie do tre ci oferty z onej przez Wykonawc , którego oferta 

zosta a wybrana jako najkorzystniejsza. 

3. Do umowy stosuje si  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne w ciwe 

przepisy. 

4. Umowa wymaga, pod rygorem niewa no ci, zachowania formy pisemnej. 

5. Umowy s  jawne i podlegaj  udost pnianiu na zasadach okre lonych w przepisach o dost pie do informacji 

publicznej z zastrze eniem danych obj tych tajemnic  przedsi biorstwa Wykonawcy na zasadach 

wskazanych w Zapytaniu ofertowym. 

6. Zakres wiadczenia Wykonawcy wynikaj cy z umowy jest to samy z jego zobowi zaniem zawartym w ofercie. 
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7.1. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  zmiany przedmiotu zamówienia nie powoduj ce konieczno ci 
zmiany umowy: 

1) zmian  terminu rozpocz cia wiadczenia us ug w przypadku, gdy procedura wyboru wykonawcy przed y 

si , przekraczaj c wskazany termin rozpocz cia wiadczenia us ug. Wówczas wiadczenie us ug 

nast puje od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, co nie stanowi niedozwolonej, 

istotnej zmiany umowy, w takim przypadku termin zako czenia wiadczenia us ug nie ulega zmianie. 

Wykonawca w takim przypadku b dzie zobowi zany do takiego u enia harmonogramu pakietów 

pobytowych przy zachowaniu warunków zamówienia, aby zakres przedmiotu zamówienia zosta  w ca ci 

zrealizowany. 

2) Zmniejszenia ilo ci osób, dla których wiadczone b  us ugi zdrowotne lub ilo ci pakietów pobytowych 

wskutek okoliczno ci, za Zamawiaj cy lub Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno ci, np. rezygnacja 

uczestników partnerów lub przedsi biorcy/ów, dla którego/ych pracowników dedykowane s wiadczenia 

stanowi ce przedmiot Zapytania ofertowego, zrezygnuje/  z udzia u w Projekcie lub ograniczy/  jego 

zakres w takim stopniu, konieczna b dzie zmiana ilo ci wiadcze  stanowi cych przedmiot umowy,  w 

takim przypadku Zamawiaj cy niezw ocznie po powzi ciu informacji o powy szym, ka dorazowo 

zawiadomi Wykonawc  o zaistnieniu w/w okoliczno ci. Zmniejszenie nie mo e by  wi ksze ni  10% 

wszystkich uczestników (1100) i/lub 10% ilo ci ka dego z pakietów.  

3) Zmiana uczestnika/ów, dla którego b wiadczone us ugi zdrowotne stanowi ce Przedmiot zamówienia 

wskutek rezygnacji z uczestnictwa lub innych okoliczno ci skutkuj cych konieczno ci  zmiany 

uczestnika/ów. 

4) Zmiany personelu wskazanego przez Wykonawc  do wiadczenia przedmiotu umowy wskazanego w 

Wykazie osób. Zmiana wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy zawieraj cego uzasadnienie zmiany 

oraz wskazanie innej osoby spe niaj cej warunki przewidziane w Zapytaniu ofertowym i zgody 

Zamawiaj cego na pi mie pod rygorem niewa no ci. 

5) Zmiana danych adresowych ka dej ze stron, osób do kontaktu i danych do bie cego kontaktu. Zmiana 

wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy zawieraj cego uzasadnienie zmiany oraz wskazanie innej osoby 

spe niaj cej warunki przewidziane w Zapytaniu ofertowym i zgody Zamawiaj cego na pi mie pod rygorem 

niewa no ci. 

6) zapisy dotycz ce zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych mog  podlega  zmianom stosownie 

do przepisów w tym zakresie obowi zuj cych nie stanowi c istotnej zmiany umowy, o której mowa w 

Rozdziale 6.5.2. pkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci na 

lata 2014 - 2020). 

7.2. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  zmiany umowy w formie aneksu pod rygorem niewa no ci w 
przypadku: 

1) si a wy sza, strajki, powód , i inne zdarzenia o charakterze nag ym i zewn trznym, którego strony, przy 

zachowaniu wymaganego nale ytego stopnia staranno ci nie mog y przewidzie , 

2) przekszta cenia, po czenia Wykonawcy, 

3) zmiana obiektu wskazanego przez Wykonawc  w pkt 5 oferty. Zmiana mo e nast pi  jedynie za uprzedni  

zgod  Zamawiaj cego na obiekt spe niaj cy warunki i standardy wskazane w Zapytaniu ofertowym oraz – w 

przypadku, o którym mowa w pkt 5 oferty – to kryterium.  

4) zmiana stawki podatku na wiadczone us ugi stanowi ce przedmiot umowy obowi zuj cej w dniu wystawienia 

faktury VAT, 
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5) zmiana ilo ci osób lub ilo ci ka dego z pakietów przekraczaj ca 10% (poziom z pkt. 7.1. pkt 2) Zapytania 

ofertowego). 

3. Zmiany wskazane w Rozdzia  XV pkt 7.1. pkt 2) i/lub Rozdzia  XV pkt 7.2. pkt 5) Zapytania Ofertowego ka da z 

osobna i wszystkie cznie nie mog  przekroczy  10% warto ci zamówienia okre lonej pierwotnie w Umowie. 

4. Zmiany umowy mo liwe s  jedynie w granicach dopuszczalnych postanowieniami Rozdzia u 6.5.2. pkt 22) 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci i przy spe nieniu wszystkich wskazanych w nich warunków 

dopuszczalnych zmian wskazanych w Zapytaniu Ofertowym i Umowie. 
 

XVI. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Zamawiaj cy, oraz Wykonawca przyst puj cy do post powania, przetwarzaj  dane osobowe otrzymane  

od drugiej strony zgodnie z przepisami Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporz dzenie o ochronie danych) (Tekst maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 

oraz przepisami krajowymi wydanymi w tym zakresie. 

2. Wykonawca sk adaj c ofert  w post powaniu, wyra a zgod  na przetwarzanie, przekazanych przez niego 

danych osobowych w toku post powania oraz realizacji umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako 

najkorzystniejszej, dla celów prowadzenia niniejszego post powania, a w przypadku wybrania oferty 

Wykonawcy jako najkorzystniejszej: wykonania umowy, dochodzenia roszcze  z umowy, a tak e prowadzenia 

i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego post powania przez Zamawiaj cego i uprawnione organy. 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Zamawiaj cego okre la Klauzula informacyjna 
Zamawiaj cego. Zobowi zanie Wykonawcy w zakresie danych osobowych zawarte jest w formularzu 
ofertowym. 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników okre la umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych stanowi ca Za cznik nr 7. Wykonawca sk adaj c ofert  w post powaniu 
zobowi zuje si  do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie w 
brzmieniu stanowi cym Za cznik nr 7. 

 

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJ CEGO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH: 

 Klauzula informacyjna Zamawiaj cego w zakresie przetwarzania danych osobowych Wykonawcy zgodnie z 

dyspozycj  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie 

o ochronie danych) (Tekst maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; dalej jako 

ogólne rozporz dzenie o ochronie danych),  stanowi Za cznik nr 7 do Zapytania ofertowego. 

 

XVIII. ZA CZNIKI. 

1. Formularz ofertowo - cenowy – Za cznik nr 1, 

2. O wiadczenie o braku powi za  osobowych i kapita owych z Zamawiaj cym - Za cznik nr 2, 

3. Wykaz us ug – Za cznik nr 3, 

4. Wykaz osób  – Za cznik nr 4, 

5. Wzór umowy stanowi  –  Za cznik nr 5, 
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6. Klauzula informacyjna Zamawiaj cego – Za cznik nr 6, 
7. Wzór umowy przetwarzania danych osobowych – Za cznik nr 7. 

 

 

Anna Kaczor 
(podpis osoby reprezentuj cej Zamawiaj cego|) 


