Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczecin, dnia: 15.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych
Aleksander Igielski
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
„Usługi badań lekarskich i psychologicznych”
w ramach projektu dofinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
Oś priorytetowa VI Rynek pracy
Działanie: 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Tytuł projektu: „Pewna praca w transporcie dla osób 30+”

I. Informacje ogólne
1.

2.

3.
4.
5.

Zamawiający:
Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski
al. Boh. Warszawy 18/1-2, 70-372 Szczecin
tel.: 91 812 15 15 , fax: 91 812 15 15.
e-mail: rozeznania@igielski.com.pl.
Podstawa prawna przeprowadzenia zamówienia publicznego: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zwanych dalej „Wytycznymi”. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, stosuje się odpowiednie
przepisy Wytycznych.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych.
Do przedmiotowego Zapytania ofertowego (zwanego dalej również „ZO”) nie przysługują środki odwoławcze.
Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r ), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski z siedzibą: al. Boh. Warszawy 18/1-2, 70-372 Szczecin.
2) W Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski jest powołany Inspektor Ochrony
Danych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: tel. +48 91 812 15 15, email: daneosobowe@igielski.com.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi badań lekarskich i psychologicznych”, prowadzonym zgodnie z Wytycznymi.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ostatecznego rozliczenia Projektu.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji czynności związanych z postępowaniem lub
niezawarcie umowy.
„Pewna praca w transporcie dla osób 30+”
CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
ALEKSANDER IGIELSKI
Al. Bohaterów Warszawy 18/1-2 Szczecin
tel/fax.: 91 812 15 15
www.igielski.com.pl

str. 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Przysługuje Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

II. Opis przedmiotu zamówienia
1.
2.
3.

Przedmiotem zamówienia są usługi medyczne dla uczestników Projektu w zakresie badań lekarskich i psychologicznych.
Kod CPV: 85121000-3 Usługi medyczne.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:
CZĘŚĆ 1: Badania lekarskie dla uczestników szkolenia z zakresu prawa jazdy.
1) Podstawa prawna przeprowadzenia badań: zgodnie z rozdziałem 12 ustawy o kierujących
pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2017r., poz. 978) z wydaniem stosownego
zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego.
2) W zakres badań jednej osoby wchodzi minimum: badanie okulistyczne, badanie krwi oraz
wszelkie niezbędne dla potrzeb wydania orzeczenia lekarskiego badania dodatkowe.
3) Szacunkowa liczba osób objęta badaniami wynosi 94. Podana liczba osób jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób. Wykonawcy nie przysługuje prawo
roszczeń z tego tytułu.
4) Termin w którym przebadana zostanie grupa osób zgłoszona przez Zamawiającego nie
może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych.
CZĘŚĆ 2: Badania psychologiczne dla uczestników szkolenia z zakresu prawa jazdy.
1) Podstawa prawna przeprowadzenia badań: zgodnie z rozdziałem 13 ustawy o kierujących
pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2017r., poz. 978) z wydaniem stosownego
zaświadczenia/orzeczenia psychologicznego.
2) Szacunkowa liczba osób objęta badaniami wynosi 94. Podana liczba osób jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób. Wykonawcy nie przysługuje prawo
roszczeń z tego tytułu.
3) Termin w którym przebadana zostanie grupa osób zgłoszona przez Zamawiającego nie
może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych.
CZĘŚĆ 3: Badania lekarskie dla uczestników szkolenia do kursów zawodowych: Kwalifikacja Wstępna
Przyspieszona.
1) Podstawa prawna przeprowadzenia badań: zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami z wydaniem stosownego zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego.
2) W zakres badań jednej osoby wchodzi minimum: badanie okulistyczne, badanie neurologiczne, badanie krwi oraz wszelkie niezbędne dla potrzeb wydania orzeczenia lekarskiego
badania dodatkowe.
3) Szacunkowa liczba osób objęta badaniami wynosi 94. Podana liczba osób jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób. Wykonawcy nie przysługuje prawo
roszczeń z tego tytułu.
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Termin w którym przebadana zostanie grupa osób zgłoszona przez Zamawiającego nie
może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych.
CZĘŚĆ 4: Badania psychologiczne dla uczestników szkolenia do kursów zawodowych: Kwalifikacja
Wstępna Przyspieszona.
1) Podstawa prawna przeprowadzenia badań: zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami z wydaniem stosownego zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego.
2) Szacunkowa liczba osób objęta badaniami wynosi 94. Podana liczba osób jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób. Wykonawcy nie przysługuje prawo
roszczeń z tego tytułu.
3) Termin w którym przebadana zostanie grupa osób zgłoszona przez Zamawiającego nie
może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych.
4. Badania lekarskie i psychologiczne (zwane daje również „badaniami”) w zakresie wszystkich części należy
przeprowadzić w Szczecinie. Badania należy przeprowadzić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w terminach określonych przez Zamawiającego,
w dni powszednie i weekendy.
6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o faktycznej dacie i miejscu przeprowadzenia badań nie później niż 1
dzień przed ich planowanym rozpoczęciem.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania na badania dodatkowych osób, za które Zamawiający
nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Maksymalna liczba dodatkowych osób w ramach każdej części
wynosi 5.
8. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne dane
oraz informacje dotyczące Projektu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania reguł informacyjnych o Projekcie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bądź innymi wytycznymi.
10. Rozliczenie za realizację zamówienia w ramach każdej części odbywać się będzie na podstawie faktycznej
liczby przebadanych osób, z zastrzeżeniem pkt 7.
4)

III. Opis sposobu przygotowania oferty
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Na ofertę składają się: formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do ZO oraz wszystkie pozostałe
wymagane przez Zamawiającego dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.).
Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane
pod uwagę.
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszym ZO.
Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
Wykonawca w formularzu ofertowym (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ZO) zobowiązany jest podać „Cenę brutto za 1 osobę”, odpowiednio dla danej części, zgodne z:
1) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017r., poz. 250);
2) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na
stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r., poz. 937).
3) Ceny regulowane przez wyżej przywołane rozporządzenia są cenami stałymi oraz całkowitymi,
obejmującymi podatek od towarów i usług. Ceny jednostkowe będą stanowić podstawę do porównania
ofert w kryterium „Cena”.
Ceny określone przez Wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich niezależnie od wchodzących w
jej skład elementów. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
walucie PLN.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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11. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykluczenie Wykonawcy z zapytania ofertowego. Wymagane dokumenty
1.

2.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o następujące przesłanki:
a) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo
upadłościowe;
b) Wykonawca będący osobą fizyczną, został prawomocnie skazany za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (zwana dalej także „Kodeksem karnym”) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c) urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. b);
d) Wykonawca naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że, dokonał on płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) wobec Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
f) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
g) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
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3.

4.

5.

6.

7.

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ w wytycznych programowych;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) 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.
Dokumenty wymagane w ofercie:
1) Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ZO.
W przypadku oferty wspólnej, należy złożyć jeden wspólny formularz;
2) dokument/dokumenty, określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy (w tym do podpisania dokumentów oferty) np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o ile uprawnienie to nie wynika z treści
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
W przypadku oferty wspólnej ww. dokument/dokumenty składa każdy Wykonawca składający ofertę
wspólną.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą znanych jemu bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności z rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
3) odpowiednie pełnomocnictwo/upoważnienie – jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z
dokumentów, o których mowa w ppkt 2). Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ZO.
W przypadku oferty wspólnej, ww. oświadczenie składa każdy Wykonawca składający ofertę wspólną
we własnym imieniu.
5) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2 do ZO.
W przypadku oferty wspólnej, ww. oświadczenie składa każdy Wykonawca składający ofertę wspólną
we własnym imieniu.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów, o
których mowa w pkt 3 ppkt 2) - 5) niniejszego Rozdziału, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 2) - 5) niniejszego Rozdziału, zawierające błędy lub niekompletne, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Wykonawcy, którzy nie spełnią wymagań, o których mowa w pkt 3 ppkt 2) - 5) niniejszego Rozdziału,
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zostaną wykluczeni a ich oferta zostanie odrzucona z przedmiotowego postępowania. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert i dokumentów oferty oraz wszystkich pozostałych dokumentów składanych/pozyskanych w
trakcie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do weryfikacji danych dotyczących Wykonawcy i powyższych dokumentów w szczególności za pośrednictwem dostępnych dla Zamawiającego
baz danych, rejestrów, z zastrzeżeniem pkt 7.
W przypadku, gdy któryś z dokumentów będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może
zwrócić się do odpowiedniego/właściwego podmiotu o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

V. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1.

Oferty nieodrzucone ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium
oceny ofert

Cena

Informacja o wagach
procentowych dla kryterium

50%

Opis sposobu przyznania punktów
w kryterium
najniższa cena spośród
ofert nieodrzuconych
----------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 50%
cena oferty ocenianej
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Do porównania ofert, w kryterium „Cena”, Zamawiający przyjmie jednostkową cenę brutto, odpowiednio określoną przez Wykonawcę dla danej Części
w załączniku nr 1 do ZO.
najkrótszy termin
realizacji spośród
ofert nieodrzuconych
----------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 50%
termin oferty ocenianej

Termin
realizacji

2.
3.
4.
5.
6.

50%

1. Do porównania ofert, w kryterium „Termin realizacji”, Zamawiający
przyjmie termin określony przez Wykonawcę w dniach, odpowiednio dla
danej Części w załączniku nr 1 do ZO.
2. Za termin realizacji uważa się termin w którym przebadana zostanie grupa
osób zgłoszona przez Zamawiającego. Termin ten, dla każdej z CZĘŚCI,
nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych.
3. Punkty przyznane zostaną wyłącznie wtedy, gdy termin realizacji określony przez Wykonawcę będzie mniejszy odpowiednio od maksymalnego
terminu określonego w pkt 2. Wskazanie terminu równego 7 dni skutkować
będzie brakiem oceny oferty w przedmiotowym kryterium. Wykonawca w
tej sytuacji otrzyma 0 pkt.
4. Podanie dłuższego terminu realizacji niż 7 dni, będzie stanowić niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia i podstawę do odrzucenia oferty.
5. Brak podania terminu realizacji uznane zostanie, iż Wykonawca oferuje
maksymalny termin realizacji usługi. Wykonawca w tej sytuacji otrzyma 0
pkt.

Dokumenty niezbędne do oceny ofert w kryteriach nie podlegają uzupełnianiu.
Oferty zostaną ocenione dla każdej części oddzielnie.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Za najkorzystniejszą (w danej części zamówienia) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów w kryterium. W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie
100 punktów. Punkty zaokrąglane będą do drugiego miejsca po przecinku.

VI. Miejsce i termin składania ofert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ofertę należy złożyć do dnia 25.09.2018r. Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego, w
Biurze Obsługi Klienta.
Godziny pracy Zamawiającego od 10:00 do 18:00.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie
od dnia wszczęcia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania
przyczyny lub odstąpienia od realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

VII. Termin realizacji umowy
Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2020r.
VIII. Informacje o możliwości składania ofert częściowych
1.
2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Ofertę należy złożyć na wybraną część według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ZO. Wykonawca
może złożyć ofertę na dowolną ilość części objętych zapytaniem ofertowym.

IX. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału
6.5 Wytycznych, zwane dalej „zamówieniem uzupełniającym” w ramach każdej z CZĘŚCI oddzielnie, w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
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2.

Zakres oraz warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie uzupełniające w ramach CZĘŚCI:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego wykonawcy wybranemu w przedmiotowym postępowaniu;
2) Zamówieniem uzupełniającym objętych zostanie maksymalnie:
a) 5 osób w ramach CZĘŚCI 1;
b) 5 osób w ramach CZĘŚCI 2;
c) 5 osób w ramach CZĘŚCI 3;
d) 5 osób w ramach CZĘŚCI 4.
3) Realizacja zamówienia uzupełniającego odbywać się będzie na warunkach zgodnych i tożsamych z
przedmiotowym opisem przedmiotu zamówienia, stosownie do części, którą zamówienie uzupełniające
będzie dotyczyło oraz zgodnie z wszystkimi zapisami ujętymi w istotnych postanowieniach umowy
(Rozdział XI ZO oraz Rozdział XII ZO), a także zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy wyłonionego w
przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym.
4) Zamawiający może skorzystać z zamówienia uzupełniającego w całości lub w części, w granicach zakresu, o którym mowa w ppkt 2.
5) O zamiarze skorzystania z zamówienia uzupełniającego, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę stosownym zamówieniem. Brak takiego zamówienia świadczyć będzie o rezygnacji z zamówienia uzupełniającego.

X. Zawarcie umowy
Wykonawca wybrany w postępowaniu w danej części, ma obowiązek zawrzeć umowę, zgodnie z istotnymi
postanowieniami umowy zawartymi w Rozdziale XI ZO.
2. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany
jest dostarczyć zamawiającemu:
1) dla CZĘŚCI 1 i 3 dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017r., poz. 250),
2) dla CZĘŚCI 2 i 4 dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r., poz. 937).
3. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta uzyskała w postępowaniu kolejną
najwyższą liczbę punktów. Za odstąpienie od podpisania umowy Zamawiający uzna w szczególności uchylanie się od dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 2, nie spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 2.
1.

XI. Istotne postanowienia umowy
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia (jeżeli odrębne przepisy wymagają tego) i odpowiednie
kwalifikacje do należytego wykonania zamówienia.
Ilości osób objęte badaniami są szacunkowe i mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb rekrutacyjnych
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania na badania dodatkowych osób, za które Zamawiający
nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Maksymalna liczba dodatkowych osób w ramach każdej części
wynosi 5.
Obszarem wykonywania badań obejmuje się miejsce wyznaczone przez Zamawiające w Szczecinie.
Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego określania terminów badań w miejscu wykonywania
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o faktycznej dacie i miejscu przeprowadzenia badań nie później niż 1
dzień przed ich planowanym rozpoczęciem.
Czas realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, ale nie dłużej niż do dnia 31.08.2020r. Dopuszcza się przedłużenie terminu
realizacji zamówienia.
Przed każdorazowym rozpoczęciem badań Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę osób.
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9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań w ciągu …. dni kalendarzowych od zgłoszenia
przez Zamawiającego osób, o których mowa w pkt 8.
Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia każdej skierowanej, przez Zamawiającego, osobie, stosownego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz ich aktami wykonawczymi.
Wykonawca po każdorazowym przeprowadzeniu badań grupy osób objętych listą, o której mowa w ust. 8,
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu imiennego wykazu przebadanych osób oraz dokumentów potwierdzających przeprowadzenie tych badań, o których mowa w ust. 10. Dokumenty te Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni od przeprowadzonych badań grupy osób
objętych listą, z zastrzeżeniem ust. 12.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego (telefonicznie, faxem bądź
drogą elektroniczną) o sytuacji, w której skierowana osoba nie zgłosi się na wyznaczony termin bądź gdy
nie przejdzie pozytywnie badań.
Podstawą wystawienia oraz opłacenia faktury jest: przebadanie grupy osób ujętych na liście, o której mowa
w ust. 8, wydanie w stosunku do wszystkich tych osób dokumentów potwierdzających przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 10 oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 11.
Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Zamawiającego środków z funduszu Projektu, w związku z
realizacją, którego wykonywana jest umowa.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przestrzegania, w ramach realizacji projektu, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
2) przekazania Zamawiającemu listy przebadanych osób oraz dokumentów potwierdzających przeprowadzenie tych badań,
3) poddania się kontroli i audytowi dokonywanych przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą oraz
inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu,
4) umożliwienia kontrolującym wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym
dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami Projektu realizowanymi bezpośrednio
przez Wykonawcę,
5) umieszczenia obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu,
6) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.
Jeżeli Wykonawca nie będzie należycie wykonywał warunków ustalonych w umowie, Zamawiający może:
1) przedłużyć termin realizacji badania, o którym mowa w ust. 9, bez zastosowania kar umownych, jeżeli
przyczyny będą obiektywne i nie wynikną z winy Wykonawcy;
2) przedłużyć termin realizacji badania, o którym mowa w ust. 9, z zastosowaniem kar umownych, jeżeli
przyczyny nastąpią z winy Wykonawcy;
3) rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z zastosowaniem kar umownych.
Ustala się wysokość kar umownych, o jakich mowa w ust. 17 pkt 2) w wysokości 100zł za każdy dzień
opóźnienia.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia i obciążenia Wykonawcy karą umową
w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie.
W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie.
Jeżeli szkoda wyrządzona naruszeniem umowy przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej uprawniony może żądać odpowiedniego odszkodowania uzupełniającego.
Strony oświadczają, że kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
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24. Realizacja niniejszej umowy może ulec zawieszeniu lub wypowiedzeniu w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie Projektu.
25. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.
26. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach
procesowych, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a także zapisy określone w Zapytaniu ofertowym
oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
27. Strony deklarują chęć rozstrzygania sporów w pierwszym rzędzie w sposób polubowny.
28. Gdy nie jest możliwe osiągniecie rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny, strony rozstrzygać będą spór
przed sądem właściwym dla Zamawiającego.
XII. Warunki zmiany umowy
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Ilości osób objęte badaniami są szacunkowe i mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb rekrutacyjnych
Zamawiającego.
Czas realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, ale nie dłużej niż do dnia 31.08.2020r. Dopuszcza się przedłużenie terminu
realizacji zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie będzie należycie wykonywał warunków ustalonych w umowie, Zamawiający może:
1) przedłużyć termin realizacji badania, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 9, bez zastosowania kar
umownych, jeżeli przyczyny będą obiektywne i nie wynikną z winy Wykonawcy;
2) przedłużyć termin realizacji badania, o którym mowa w Rozdziale ust. 9, z zastosowaniem kar umownych, jeżeli przyczyny nastąpią z winy Wykonawcy;
Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty nie może nastąpić z
naruszeniem zapisów, o których mowa w Sekcji 6.5.2 Wytycznych.
Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.
Dopuszcza się możliwość następujących zmian:
1) zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych;
2) zmian będących następstwem zmian obowiązujących przepisów prawa, regulujących prawa i obowiązki
stron.

„Pewna praca w transporcie dla osób 30+”
CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
ALEKSANDER IGIELSKI
Al. Bohaterów Warszawy 18/1-2 Szczecin
tel/fax.: 91 812 15 15
www.igielski.com.pl
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