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Włoszczowa, 07.08.2018r.  

 

Zaproszenie do składania oferty cenowej na usługę  

„Prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu projektu”   

w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0028/17 pn. „Poprawa dostępności i podniesienie 

jakości świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w NZOZ „Nowe Życie” – I. 

Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

I. Zamawiający 

 

NZOZ „Nowe Życie” I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna 

ul. Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa 

KRS 0000576627 

REGON 362521655 

NIP 6090072614 

Tel. 41 394 44 06 

 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania 

odpowiedzi na zapytania Wykonawców:  

Zdzisław Ogonek   

Tel. 606 914 503,  

e-mail: ogonekz@poczta.onet.pl  

 

II. Postanowienia ogólne 

 

1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

strona internetowa: nzoz-nowezycie.pl 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego 

oraz unieważnienie postępowania ofertowego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa „Prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu 

projektu” w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0028/17 pn. „Poprawa dostępności i 

podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w NZOZ „Nowe Życie” 

– I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym w szczególności: 

− prowadzenie sprawozdawczości projektu, w tym obsługa systemu informatycznego 

SL2014, 

− monitorowanie postępu realizacji projektu dokonywane w celu wykonania założonych 

w projekcie produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia celów,  
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− współpraca z wykonawcami wszystkich zadań w projekcie, 

− zapewnienie zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych, z 

wytycznymi oraz innymi dokumentami obowiązującymi w ramach RPOWŚ na lata 

2014- 2020, a w szczególności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

− wprowadzanie zmian do wniosku o dofinansowanie po uprzednim uzgodnieniu ich z 

opiekunem projektu oraz podmiotem zlecającym zarządzanie,  

− sporządzanie wniosków o płatność, aktualizacja harmonogramu płatności w systemie 

SL2014.  

− prawidłowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych i innych wynikających z 

umowy o dofinansowanie,  

− przekazywanie informacji o zmianach w harmonogramie, które mają wpływ na zmianę 

planu finansowego projektu,  

− dokonywanie systematycznej kontroli uzyskanych wskaźników i rezultatów,  

− kontakty z Instytucją Zarządzającą.  

 

1. Rodzaj zamówienia: usługi   

2. Miejsce realizacji zamówienia: 

województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski, miejscowość Włoszczowa, poczta 

29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11, NZOZ „Nowe Życie” – I. Ogonek, Z. Ogonek 

Spółka Jawna. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do transakcji w przypadku braku 

wystarczających środków przeznaczonych na jej realizację. 

4. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

od dnia 31 sierpnia 2018r. do 30 czerwca 2019r. 

5. Procedura prowadzona jest w języku polskim.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

− zmiany treści Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,  

− zmiany warunków udzielenia zamówienia przed i po terminie składania ofert,  

− zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy przed i po terminie 

składania ofert,  

− unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

7. W przypadkach, o których mowa w pkt.7, Wykonawcom nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.  

8. W przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie 

zostanie ogłoszona niezwłocznie na stronie internetowej, na której zostało umieszczone 

Zapytanie Ofertowe oraz przesłane do Wykonawców, którzy złożyli ofertę przed 

dokonaniem zmiany. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Nie dopuszcza się: składania ofert częściowych, wariantowych oraz wariantowych cen.  

11. W celu zachowania zgodności z zasadą konkurencyjności oraz przepisami obligującymi 
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do ponoszenia uzasadnionych i racjonalnych wydatków, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do weryfikacji cen podanych w ofertach w stosunku do cen rynkowych.       

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne (oferujący realizację 

przedmiotu zamówienia osobiście) lub osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej (dysponujące osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia), spełniający następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień);   

2) personel zaangażowany w realizację projektu posiada wykształcenie i kwalifikacje 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;  

3) łączne zaangażowanie zawodowe pracownika niezależnie od formy zaangażowania, w 

realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności oraz zaangażowanie zawodowe w realizację działań finansowanych z innych 

źródeł, w tym środków własnych „NZOZ Nowe Życie” i innych podmiotów, w tym czas 

pracy poświęcony na prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub spółki, nie 

przekracza 276 godzin miesięcznie. 

4) obciążenie pracownika wynikające z wykonywania zadań w projekcie nie wyklucza 

możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań, 

5) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego     

6) dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego     

7) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do 

Zapytania Ofertowego    

2. Warunki opisane w ust. 1 pkt. 3 i 4 muszą być spełnione w całym okresie zatrudnienia 

pracownika w projekcie. 

3. Spełnienie warunków opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 zostanie zweryfikowane przed 

zatrudnieniem pracownika do projektu na podstawie pisemnego oświadczenia.   

4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających oferty będzie 

przeprowadzona w oparciu o przedłożone oświadczenia zgodnie z zasadą „spełnia” / ”nie 

spełnia”.   

 

V. Forma współpracy: 
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1. Przedmiot Zamówienia zrealizowany będzie na podstawie umowy. 

2. Płatność za wykonane usługi nastąpi jednorazowo w miesiącu opracowania końcowego 

wniosku o płatność rozliczającego projekt w ciągu 3 dni od daty przekazania faktury 

/rachunku.   

3. Wykonawca z tytułu wykonania umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za cały okres 

wykonania usługi. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu płatności wynagrodzenia, w 

wyniku opóźnień związanych z przekazaniem na ten cel środków finansowych przez 

instytucję finansującą. 

5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 Zamawiające nie będzie zobowiązany do zapłaty na 

rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych.      

 

VI. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian 

w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania 

niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 

− okresu i harmonogramu realizacji umowy, 

− zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 

dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;  

− zmiany umówionego zakresu usług w przypadku uzasadnionych zmian w dokumentacji 

projektowej stanowiącej opis przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy i konieczności wykonania rozwiązań 

równoważnych. 

 

VII. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w 

postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.  

3. Termin związania ofertą: 30 dni.   

 

VIII. Wymogi dotyczące sporządzenia oferty.  

  

1) Oferta cenowa powinna uwzględniać koszt brutto wykonania za całość realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

2) W cenie usługi wskazanej zgodnie z kryteriami oceny ofert, Oferent zobowiązany jest ująć 

wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia, bez których 

realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, w tym podatek VAT. 
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3) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 

4) Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres 

ważności Umowy i nie będą podlegały zwiększeniu. 

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1) Oferta musi być przygotowana na wzorze/szablonie załączonym do niniejszego Zapytania 

Ofertowego i być wypełniona w sposób czytelny.  

2) Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.  

3) Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinny zawierać:  

a) formularz ofertowy wraz z załącznikami (załączniki nr 1, 2, 3, 4), 

b) aktualny odpis z KRS/ wpis do CEIDG (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

lub wydruk komputerowy) – jeżeli dotyczy; 

c) CV z dopisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, 

d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie / prawo wykonywania 

zawodu / kwalifikacje – poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem;  

e) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - poświadczone przez 

oferenta za zgodność z oryginałem. 

  

X. Tryb przekazania oferty: 

 

1. Oferta powinna być przekazana: 

− pocztą na adres Biura Projektu: 

NZOZ „Nowe Życie” I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna, 29-100 Włoszczowa, ul. 

Mleczarska 11, (liczy się data wpływu oferty do biura); Oferta powinna być przekazana 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługę prowadzenia sprawozdawczości i 

monitoringu projektu” 

lub 

− osobiście w Biurze Projektu:  

NZOZ „Nowe Życie” I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna, 29-100 Włoszczowa, ul. 

Mleczarska 11; Oferta powinna być przekazana w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Oferta na usługę prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu projektu” 

lub  

− mailowo na adres: ogonekz@poczta.onet.pl:  

w tytule wiadomości należy wpisać treść  „Oferta na usługę prowadzenia 

sprawozdawczości i monitoringu projektu” 
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2. Termin składania ofert: termin 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. do 14.08.2018r. 

3. Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w Biurze Projektu -  NZOZ 

„Nowe Życie” I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna, 29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 

11, 

 

XI. Sposób oceny ofert. 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią 

niniejszego zapytania ofertowego.  

2. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych 

określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, zostanie odrzucona.  

3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania.  

4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.  

5. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 

stanowiącą sumę punktów uzyskanych zgodnie z określonymi kryteriami oceny oferty.  

7. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający 

wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie 

określonym przez Zamawiającego.       

8. O wynikach postępowania ofertowego Zamawiający powiadomi oferentów w terminie do 

20.08.2018r.  

 

XII. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie oraz opis sposobu przyznawania punktacji 

za spełnienie danego kryterium oceny ofert. 

 

1. KRYTERIA 

 

CENA – 100% 

Liczba punktów (maksymalnie – 100 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena” 

zostanie obliczona wg wzoru: 

Wx = (Cmin / Cx) x 100 punktów, gdzie:  

Wx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę brutto,  

Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,  

Cx - cena brutto oferty ocenianej 

 

2. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta to 100 pkt.  

3. Wygrywa oferta z największą liczbą punktów. 

4. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również 

zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu. 

 

XIII. Obowiązek informacyjny 
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Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Nowe Życie” I. Ogonek, Z. Ogonek 

Spółka Jawna. 

2. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w jest Pan Zdzisław Ogonek kontakt: 

adres e-mail ogonekz@poczta.onet.pl, telefon +48 606 914 503; 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia realizowanego w celu zachowania 

zasady konkurencyjności na usługi w ramach projektu „Poprawa dostępności i 

podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w NZOZ „Nowe 

Życie” – I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna”;  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z „Nowe Życie” I. Ogonek, Z. 

Ogonek Spółka Jawna umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności i 

podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w NZOZ „Nowe 

Życie” – I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna”, nr RPSW.07.01.00-26-0028/17;  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o 

dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów 

objętych umową o dofinansowanie;  

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 

dotyczących jest wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8. Posiadają Państwo: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Państwa dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 

danych osobowych; − 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; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy RODO;  

9. Nie przysługuje Państwu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym 

mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

XIV. Załączniki 
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1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie.  

4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia. 

5. Wzór umowy.    

 

/-/ 

Zdzisław Ogonek  

 

Dyrektor  

NZOZ „Nowe Życie” 

I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna 

 

 

 

 


