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Ogłoszenie

Numer

2022-30002-99518

Id

99518

Powstaje w kontekście projektu

RPMA.09.02.02-14-D506/19 - Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach

Tytuł

Personel Dziennego Domu Opieki Medycznej w Starych Babicach

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami we wzorach umów (załączonych do zapytania ofertowego)

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-03-18
1. zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2
4. Umowa zlecenie - wzór
5. Umowa kontraktowa - wzór

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2022-03-18

Data ostatniej zmiany

2022-03-18

Termin składania ofert

2022-03-28

Planowany termin podpisania umowy

2022-04
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

ARNICA OLSZEWSKI I WSPÓLNIK  SPÓŁKA JAWNA
Wąwozowa 22/89
02-796 Warszawa
NIP: 9512349868

Osoby do kontaktu

Jacek Olszewski
tel.: 221003235
e-mail: biuro@cmarnica.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Realizacja usług medycznych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
•�Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00  min. 2 dni w tygodniu łącznie min. 32 
h;
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•�Badania wstępne pacjenta w celu jego kwalifikacji do DDOM, realizacja zadań z obszaru profilaktyki 
i promocji zdrowia, realizacja niezbędnych badań oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie;

Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

85121100-4 Ogólne usługi lekarskie

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Gmina

Stare Babice

Miejscowość

Stare Babice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zgodnie z punktem 2 zapytania ofertowego

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego
•�Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej;
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Typ

Potencjał techniczny

Opis

Nie dotyczy

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Nie dotyczy

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Nie dotyczy

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

- Formularz ofertowy nr 1 i załącznik nr 2 (dokumenty załączone w prowadzonym postępowaniu)
- złożonego dokumentu/-ów potwierdzającego/-cych posiadane kwalifikacje – wg wzoru własnego
Oferenta, bądź powszechnie obowiązującego (np. Curriculum Vitae (CV)).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy:
Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.)
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
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procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ocena spełnienia powyższych podstaw oparta będzie 
o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie:
- 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.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena brutto za godzinę pracy
iloraz cena brutto za godzinę pracy oferty najtańszej i cena brutto za godzinę pracy oferty badanej mnożony
przez 90
Waga kryterium - 90%
Szczegółowy opis w punkcie 5 zapytania ofertowego

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin gotowości do rozpoczęcia świadczenia usług (waga kryterium 10%)
Termin realizacji liczony w dniach od zawarcia umowy.
Ocena na podstawie deklaracji w formularzu ofertowym, wg kryteriów:
do 5 dni - 10 pkt.,
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od 6 dni - 0 pkt.,
Szczegółowy opis w punkcie 5 zapytania ofertowego

Część: 2

Tytuł części 2

Pielęgniarka - Kierownik 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę kierownika zespołu terapeutycznego
•�Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 min. 20 h w tygodniu, łącznie min. 80 
h w miesiącu; 
•�Realizacja usług pielęgnacyjnych, planowanie harmonogramu zajęć dla pacjentów, obsługa 
pacjentów, wdrażanie działań edukacyjnych w zakresie samoopieki i pielęgnacji, organizowanie i 
uczestnictwo w naradach zespołu terapeutycznego; 

Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia



Wygenerowano: 2022-03-18 15:03 Strona 7 / 21

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Personel Dziennego Domu Opieki Medycznej w Starych Babicach

85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Gmina

Stare Babice

Miejscowość

Stare Babice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zgodnie z punktem 2 zapytania ofertowego

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

2.�Pielęgniarka (Kierownik)
•�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 ww. dziedzinach;

Typ

Potencjał techniczny

Opis
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Nie dotyczy

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Nie dotyczy

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Nie dotyczy

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

- Formularz ofertowy nr 1 i załącznik nr 2 (dokumenty załączone w prowadzonym postępowaniu)
- złożonego dokumentu/-ów potwierdzającego/-cych posiadane kwalifikacje – wg wzoru własnego
Oferenta, bądź powszechnie obowiązującego (np. Curriculum Vitae (CV)).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy:
Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.)
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ocena spełnienia powyższych podstaw oparta będzie 
o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie:
- 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.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena brutto za godzinę pracy
iloraz cena brutto za godzinę pracy oferty najtańszej i cena brutto za godzinę pracy oferty badanej mnożony
przez 90
Waga kryterium - 90%
Szczegółowy opis w punkcie 5 zapytania ofertowego

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin gotowości do rozpoczęcia świadczenia usług (waga kryterium 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.,
Szczegółowy opis w punkcie 5 zapytania ofertowego
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Część: 3

Tytuł części 3

Pielęgniarka

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Świadczenie usług zdrowotnych przez pielęgniarkę
•�Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00min. 20 h w tygodniu, łącznie min. 80 h 
w miesiącu;
•�Profilaktyka upadków, organizacja bezpiecznego środowiska zamieszkania, edukacja Pacjentów 
dot. schorzeń, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;

Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie
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Powiat

warszawski zachodni

Gmina

Stare Babice

Miejscowość

Stare Babice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zgodnie z punktem 2 zapytania ofertowego

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

3.�Pielęgniarka
•�Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Nie dotyczy

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Nie dotyczy

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Nie dotyczy
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Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

- Formularz ofertowy nr 1 i załącznik nr 2 (dokumenty załączone w prowadzonym postępowaniu)
- złożonego dokumentu/-ów potwierdzającego/-cych posiadane kwalifikacje – wg wzoru własnego 
Oferenta, bądź powszechnie obowiązującego (np. Curriculum Vitae (CV)).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy:
Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.)
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ocena spełnienia powyższych podstaw oparta będzie 
o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie:
- 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.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?
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TAK

Opis

Cena brutto za godzinę pracy
iloraz cena brutto za godzinę pracy oferty najtańszej i cena brutto za godzinę pracy oferty badanej mnożony
przez 90
Waga kryterium - 90%
Szczegółowy opis w punkcie 5 zapytania ofertowego

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin gotowości do rozpoczęcia świadczenia usług (waga kryterium 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.,
Szczegółowy opis w punkcie 5 zapytania ofertowego

Część: 4

Tytuł części 4

Opiekun medyczny

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4
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Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Świadczenie usług opiekunów medycznych. 
•�Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00  min. 30 h w tygodniu, łącznie min. 120 
h w miesiącu;
•�Pomoc osobie chorej i niesamodzielnej, asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi 
medycznemu CM Arnica, konserwacja i dezynfekcja przyborów i narzędzi;

Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Gmina

Stare Babice

Miejscowość

Stare Babice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
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Zgodnie z punktem 2 zapytania ofertowego

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

4.�Opieka medyczna (2 osoby)
•�Prawo do wykonywania zawodu Opiekuna Medycznego, lub ukończyła szkołę zawodową lub 
policealną i uzyskała tytuł zawodowy higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Nie dotyczy

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Nie dotyczy

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Nie dotyczy

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

- Formularz ofertowy nr 1 i załącznik nr 2 (dokumenty załączone w prowadzonym postępowaniu)
- złożonego dokumentu/-ów potwierdzającego/-cych posiadane kwalifikacje – wg wzoru własnego 
Oferenta, bądź powszechnie obowiązującego (np. Curriculum Vitae (CV)).

Typ

Dodatkowe warunki udziału
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Opis

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy:
Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.)
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ocena spełnienia powyższych podstaw oparta będzie 
o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie:
- 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.

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena brutto za godzinę pracy
iloraz cena brutto za godzinę pracy oferty najtańszej i cena brutto za godzinę pracy oferty badanej mnożony
przez 90
Waga kryterium - 90%
Szczegółowy opis w punkcie 5 zapytania ofertowego
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin gotowości do rozpoczęcia świadczenia usług (waga kryterium 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.,
Szczegółowy opis w punkcie 5 zapytania ofertowego

Część: 5

Tytuł części 5

Lekarz geriatra / Lekarz specjalista

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Świadczenie usług medycznych przez lekarza geriatrę lub lekarza specjalistę
•�Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00  min. dwa dni po 2h w miesiącu;
•�Wsparcie lekarza POZ i zespołu pielęgniarskiego, kompleksowa ocena geriatryczna Pacjentów, 
określenie potrzeb oraz hierarchizację celów leczenia pacjenta geriatrycznego;
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Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

85121100-4 Ogólne usługi lekarskie
85121252-4 Usługi geriatryczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Gmina

Stare Babice

Miejscowość

Stare Babice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zgodnie z punktem 2 zapytania ofertowego

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

•�Specjalizacja w dziedzinie geriatrii lub lekarz internista lub lekarz chorób wewnętrznych;
•�Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Typ

Potencjał techniczny

Opis
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Nie dotyczy

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Nie dotyczy

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Nie dotyczy

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

- Formularz ofertowy nr 1 i załącznik nr 2 (dokumenty załączone w prowadzonym postępowaniu)
- złożonego dokumentu/-ów potwierdzającego/-cych posiadane kwalifikacje – wg wzoru własnego
Oferenta, bądź powszechnie obowiązującego (np. Curriculum Vitae (CV)).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy:
Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.)
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ocena spełnienia powyższych podstaw oparta będzie 
o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie:
- 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.

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena brutto za godzinę pracy
iloraz cena brutto za godzinę pracy oferty najtańszej i cena brutto za godzinę pracy oferty badanej mnożony
przez 90
Waga kryterium - 90%
Szczegółowy opis w punkcie 5 zapytania ofertowego

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin gotowości do rozpoczęcia świadczenia usług (waga kryterium 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.,
Szczegółowy opis w punkcie 5 zapytania ofertowego



Wygenerowano: 2022-03-18 15:03 Strona 21 / 21

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Personel Dziennego Domu Opieki Medycznej w Starych Babicach

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-03-18 - data opublikowania

-> 2022-03-28 - termin składania ofert

-> 2022-04 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


