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Stare Babice, dn. 18.03.2022 r. 

 

Zapytanie ofertowe  

 

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

zamówienia na świadczenie usług w zakresie: 

- konsultacji lekarskich 

- opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;  

- doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;  

-  usprawnianie ruchowe;  

- stymulacja procesów poznawczych;  

- terapia zajęciowa;  

-  przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).  

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z 

umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19 Projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2 Zwiększenie dostępności 

usług zdrowotnych. 

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 

02-796Warszawa 

http://cmarnica.pl/  

 

Miejsce realizacji zamówienia:  

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach 

ul. Rynek 10 

05-082 Stare Babice 

 

 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pracy, zgodnie z opisanymi poniżej kompetencjami (zakres „co 

najmniej”), na opisanych poniżej stanowiskach: 
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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; 

 Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00  min. 2 dni w tygodniu łącznie 

min. 32 h; 

 Badania wstępne pacjenta w celu jego kwalifikacji do DDOM, realizacja zadań z obszaru 

profilaktyki i promocji zdrowia, realizacja niezbędnych badań oraz specjalistyczne konsultacje 

lekarskie; 

 

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; 

 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;  

 

3. Pielęgniarka 

 Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki; 

 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; 

 

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 

 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; 

 

5. Lekarz Geriatra  / Lekarz specjlaista 

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

 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; 

 

Okres świadczenia pracy w ramach poszczególnych stanowisk to: 

Na czas realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, nie krócej niż do 

31.08.2023 roku, w godz. 8:00 – 20:00, od poniedziałku do piątku. 

 

Miejscem realizacji będzie Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach, ul. Rynek 10, 05-082 Stare 

Babice, pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego. 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV 

85121100-4 – ogólne usługi lekarskie  

85121252-4 – usługi geriatryczne 

80561000-4 – usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 

85141200-1  - usługi świadczone przez pielęgniarki 

85000000-9  - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

 

 

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:  

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 międzybeneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjentalub osobami wykonującymi w 

imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem iprzeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególnościna: 
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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 liniiprostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lubw 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. 

 

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 za 

godzinę pracy 
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: 

cena brutto za godzinę pracy  
oferty najtańszej 
cena brutto za gdzinę pracy 
oferty badanej 
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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 

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 za godzinę 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 protokołuz 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. 
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3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. 

 1. Oferty (przygotowane na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego) należy przesyłać 

pocztą tradycyjną, kurierską lub dostarczyć osobiście do recepcji Zamawiającego: Centrum Medyczne 

Arnica, ul. Rynek 10, 05-082 Stare Babice lub z wykorzystaniem modułu służącego do składania ofert w 

odpowiedzi na ogłoszenie udostępnionego w ramach serwisu Baza konkurencyjności. W przypadku ofert 

składanych w siedzibie CM Arnica oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:  

 „Postępowanie na świadczenie pracy w ramach stanowiska: …………….(podać właściwe w 

ramach: Lekarz POZ / Lekarz geriatra/ Lekarz specjalista /  Pielęgniarka / Pielęgniarka 

koordynująca / Opiekun medyczny). Nie otwierać przed: 28.03.2022" 

 

2. Termin składania ofert upływa: 28 marca 2022 

3. W przypadku składania oferty poprzez pocztę tradycyjną, kurierską lub osobiście w recepcji Zamawiącego 

za termin złożenia oferty Zamawiający uznaje datę wpływu dokumentów do miejsca prowadzenia 

działalności przez Zamawiającego określonego w punkcie 1 powyżej, a nie datę wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską. 

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 świadczenie pracy 

w DDOM” lub poprzez moduł zadania pytań w Bazie konkurencyjnośći. Zamawiający nie ponosi 
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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. 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. 

 

8. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy oferta 

z najniższym zaproponowanym wynagrodzniem przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Zamawiający ma także prawo do unieważnienia postępowania, gdy wystąpiła istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

3. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego zamówienia należy kierować na adres 

mailowy:biuro@cmarnica.pl 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L2016 Nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arnica Olszewski i Wspólnik spółka jawna 02-796 Warszawa; ul. 

Wąwozowa 22/89, NIP 9512349868, KRS 0000399487 

2. Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio, korespondencję kierując naadres: ul. 02-796 

Warszawa; ul. Wąwozowa 22/89lub za pośrednictwem powołanego przezniego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

wysyłając wiadomość elektroniczną na adres email: biuro@cmarnica.pl Do inspektora ochrony danych osobowych należy 

kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym sprawy dotyczącerealizacji 

przysługujących Pani/Panu praw. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu ofertowym orazpozostałych dokumentach 

załączonych do postępowania o udzielenia zamówienia. 

4. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Administratora przez okreswymagany przepisami 

prawa, w szczególności wskazany w art. 140 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 roku. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w 

ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, który współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności; 
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b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwośćustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami w przypadku powstania sporu dotyczącego prowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięciaudziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do ich usunięcia. 

8. W sytuacji, w której podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.f RODO przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danychosobowych. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. 

10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) podmioty świadczące na rzecz Arnica Olszewski i Wspólnik spółka jawna 02-796 Warszawa; ul. Wąwozowa 

22/89usługi księgowe, audyt, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, doradcze; 

b) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; 

c) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT; 

d) operatorzy pocztowi i kurierzy; 

e) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będąprzetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowychw Arnica Olszewski i 

Wspólnik spółka jawna 02-796 Warszawa; ul. Wąwozowa 22/89 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


