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Stare Babice, dn. 10.10.2018 r. 

 

Zapytanie ofertowe – wydłużenie terminu 

(sygn. postępowania u Zamawiającego UE/2/9.2/2018) 

 

Centrum Medyczne Arnica Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia na świadczenie usług w zakresie: 

a. badań przesiewowych, 

b. badań kontrolnych, 

c. rehabilitacji schorzeń kręgosłupa, 

d. rehabilitacji otyłości, 

e. wsparcia motywacyjnego – psychologicznego, 

f. kontroli dietetycznej, 

 wchodzących w skład zadań projektu „Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad 

rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM 

Arnica w Starych Babicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług 

zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Wybór wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności bez stosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Centrum Medyczne Arnica Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna  

ul. Wąwozowa 22/89 

02-796 Warszawa 

http://cmarnica.pl/  

 

Miejsce realizacji zamówienia:  

Centrum Medyczne ARNICA 

ul. Rynek 10 

05-082 Stare Babice 

 

 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pracy z zakresu rehabilitacji, zgodnie z opisanymi poniżej 

kompetencjami (zakres „co najmniej”), na opisanych poniżej stanowiskach: 
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A. Fizjoterapeuci: 

- wykształcenie minimum – licencjat, 

- minimum 1 rok doświadczenia z pacjentami w tym z dziećmi, 

- umiejętność prowadzenia grup terapeutycznych, 

- praca w godz. 14:00-20:00, również w soboty. 

 

B. Psycholog: 

- wykształcenie pedagogiczne psychologiczne, 

- 1 rok doświadczenia pracy z dziećmi, 

- dodatkowy atut: kursy z zakresu motywacji i zarządzania, 

- praca w godz. 14:00-20:00, również w soboty. 

 

C. Specjalista fizjoterapii : 

- udokumentowana specjalizacja, 

- doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą, 

- minimum 3 letnie doświadczenie w zawodzie, 

- praca w godz. 14:00-20:00, również w soboty. 

 

D. Lekarz rehabilitacji: 

- specjalizacja z zakresu lekarz rehabilitacji, 

- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, 

- praca w godz. 14:00-20:00, również w soboty. 

 

E. Dietetyk: 

- ukończony kurs z zakresu dietetyki i dietoterapii 

- znajomość tematu otyłości u dzieci i młodzieży,  

- warunek konieczny- licencjat,  

- minimum 1 rok doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieżą,  

- praca w godz. 14:00-20:00, również w soboty.  

 

F. Pielęgniarka: 

- warunek konieczny- prawo wykonywania zawodu pielegniarki,  

- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,  

- praca w godz. 14:00-20:20:00, również w soboty.  

 

G. Lekarz rodzinny: 

- warunek konieczny- specjalizacja: medycyna rodzinna, 

- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,  

- praca w godz. 14:00-20:00, również w soboty. 
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Zamawiający oczekuje również, iż każdy wykonawca (zaangażowany pracownik) będzie realizował powierzone 

mu zadania w sposób zachowujący należytą staranność oraz normy jakościowe. 

 

Okres świadczenia pracy w ramach poszczególnych stanowisk to: 

Na czas realizacji projektu „Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych 

i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM Arnica 

w Starych Babicach”, nie krócej niż do 30.06.2019 roku, w godz. 14:00 – 20:00, od poniedziałku do soboty. 

 

Miejscem realizacji będzie CM ARNICA, ul. Rynek 10, 05-082 Stare Babice, pomieszczenia wskazane przez 

Zamawiającego. 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV 

85121100-4 – ogólne usługi lekarskie  

85312500-4 – usługi rehabilitacyjne 

85148000-8 – usługi analizy medycznej 

80561000-4 – usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Oferent może przedstawić 

tylko 1 (jedną) ofertę, dotyczącą wybranego stanowiska (jednego) z zamówienia – wskazanego 

w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

 

Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Terminowego i rzetelnego realizowania zadań należących do zakresu prac w ramach każdego ze 

stanowisk, 

2. podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

 

3. INFORMACJA O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy:  

1. są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu "Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" (wersja z dn. 

19.09.2016, rozdział 6.5.2. pkt. 3).  

2. nie dostarczą zgodnej z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia szczegółowej specyfikacji 

technicznej dostarczanego sprzętu wraz z ofertą. 

 

Ocena spełnienia powyższych podstaw oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie 

przeprowadzona na podstawie: 
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- złożonego oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 

Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania (tj. nie przedłożą oświadczenia 

stanowiącego  załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i /lub z oświadczenia będzie wynikał fakt 

niespełnienia warunków), zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy:  

1. posiadają doświadczenie minimum, zgodnie z opisem zawartym w punkcie 2., niniejszego zapytania 

ofertowego, w zakresie świadczenia podobnych działań/prac, zgodnie z opisem w tymże punkcie.  

 

Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie 

przeprowadzona na podstawie: 

1. złożonego dokumentu/-ów potwierdzającego/-cych posiadane kwalifikacje – wg wzoru własnego 

Oferenta, bądź powszechnie obowiązującego (np. Curriculum Vitae (CV)). 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu (tj. nie przedłożą dokumentu/-

ów potwierdzającego/-cych posiadane kwalifikacje – wg opisu powyżej) zostaną wykluczeni z udziału 

w postępowaniu. 

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:: 

 

Lp. Kryterium Punkty Sposób obliczania 

1 Cena brutto 90 

  

 x 90  

 

2 
Termin gotowości 
do rozpoczęcia 
świadczenia usług 

10 

Termin realizacji liczony w dniach od zawarcia umowy. 

Ocena na podstawie deklaracji w formularzu ofertowym, wg 

kryteriów:  

do 5 dni - 10 pkt.,  

od 6 dni - 0 pkt., 

    

 

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 

ustalone kryteria) dla każdego z modułów zostanie uznana za najkorzystniejszą dla tego modułu, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 

cena brutto oferty najtańszej 

cena brutto oferty badanej 
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powierzona wykonawcy lub wykonawcom, który/-rzy uzyska/-ją najwyższą ilość punktów w odniesieniu do 

poszczególnych modułów zamówienia. 

 

 

6. INNE POSTANOWIENIA  

1. Płatność rozumiana jest jako cena brutto usługi wskazana przez Wykonawcę w przyjętej ofercie,  

a następnie w zawartej umowie. 

2. Płatność dokonywana będzie w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu do siedziby CM 

Arnica w Starych Babicach prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego (faktury lub rachunku) oraz 

podpisania protokołu z realizacji prac.  

3. Warunkiem wystawienia faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę jest podpisanie przez Zamawiającego 

(bez uwag) odpowiedniego protokołu z realizacji prac.  

4. Termin związania z ofertą wynosi 20 dni. 

 

 

7. PRZYGOTOWANIE OFERTY  

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 
ofertowego: 

 Załącznik nr 1: Formularz oferty  

 Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

 Dokument/-y potwierdzający posiadane kwalifikacje – na wzorze własnym Oferenta, bądź 
powszechnie obowiązującym 

 

Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie ww. załączniki. Załączniki powinny zostać złożone 

w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.  

Oferta niekompletna, niezgodna z wymaganiami wynikającymi z niniejszego zapytania ofertowego, 

niezgodna co do treści z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia lub w której formularz oferty 

nie zostanie podpisany nie będzie rozpatrywana i zostanie odrzucona. 

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, obejmujących 1 (słownie: jedno) ze stanowisk opisanych 

w zapytaniu ofertowym. Oferta częściowa musi dotyczyć pełnego zakresu przedmiotowego, minimum 1 

(słownie: jednego) stanowiska. 

3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. 

 Miejscem składania ofert jest siedziba Centrum Medycznego Arnica, ul. Rynek 10, 05-135 Stare Babice. 

Ofertę należy złożyć w terminie do 07.11.2018 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Centrum Medycznego 

Arnica, II piętro. Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:  
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 „Postępowanie na świadczenie pracy w ramach stanowiska: …………….(podać właściwe w 

ramach: Fizjoterapeuci / Psycholog / Specjalista fizjoterapii / Lekarz rehabilitacji / Dietetyk / 

Pielęgniarka / Lekarz rodzinny). Nie otwierać przed: 08.11.2018r., godz. 10:00"  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

6. Wybór oferty nie może prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.  

7. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają 

zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku 

z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, 

w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia 

dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w 

przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny spoczywa na Wykonawcy. Oferta Wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów, nie złoży wyjaśnień 

lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, nie będzie dalej rozpatrywana. 

9. W przypadku, jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie  

w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz  

o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub 

tajemnicę przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie Zamawiającego, 

składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz 

wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował 

uznaniem oferty za niekompletną. 

10. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego postępowania należy kierować do Pana Jacka 

Olszewskiego na adres e-mail: jacek.olszewski@cmarnica.pl z dopiskiem „Postępowanie na dostawę, 

sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiedzi 

w przypadku pytań przesłanych pod inny adres bądź bez ww. dopisku. Odpowiedzi na pytania zostaną 

umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia 

zapytania (w całości lub części) bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.  

12. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 

niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną 

poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 

Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej 

Zamawiającego. W przypadku istotnych zmian Zamawiający zobowiązuje się przedłużyć termin 

składania ofert. 
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13. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od 

podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wykonawcą, który uzyskał 

w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów. 

 

 

POUCZENIE: 

Zakup będący przedmiotem postępowania finansowany jest ze środków publicznych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Przedłożenie w celu uzyskania przedmiotowego 

zamówienia fałszywych, stwierdzających nieprawdę lub nierzetelnych dokumentów, czy oświadczeń wiąże się z 

odpowiedzialnością karną w szczególności na podstawie art. 297 kk. 

 


