Nowe Miasteczko, 09.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące funkcjonowania punktów konsultacyjnych
W związku z realizacją projektu pt.

„Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie

realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom
złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” –
projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020, Partner – Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Spółka
Partnerska, zaprasza do złożenia oferty związanej z realizacją usługi polegającej na funkcjonowaniu
7 punktów edukacyjno – informacyjnych w zakresie profilaktyki nowotworu jelita grubego, szyjki
macicy i piersi, wg wymagań zawartych poniżej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, pkt.
6.5.
I. Zamawiający
Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Spółka Partnerska
ul. Kopernika 2
67-124 Nowe Miasteczko
NIP 925-209-99-88
II. Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na funkcjonowaniu

7 punktów

edukacyjno – informacyjnych w zakresie profilaktyki nowotworu jelita grubego, szyjki macicy i
piersi z terenów o najniższej zgłaszalności na badania tzw. „białe plamy” tj. powiaty: żarski,
nowosolski, żagański, wschowski, krośnieński, międzyrzecki, sulęciński, zielonogórskim, miasto
Zielona Góra, miasto Gorzów Wlkp.
KOD CPV: 80500000-9 (usługi szkoleniowe),
KOD CPV: 85000000-9 (usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej)

Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia
Zadaniem punktów edukacyjno – informacyjnych jest wyszukiwanie, dostarczanie informacji,
udzielanie porad osobom kwalifikującym się do badań profilaktycznych. W programie
profilaktycznym nowotworów sutka i szyjki macicy personel przychodni będzie korzystał między
innymi z dostępu do SIMP w celu wyszukania potencjalnych uczestników projektu. Porada
edukacyjna będzie miała miejsce w przychodni i ewentualnie w domu podopiecznych (osoby
niepełnosprawne). Porad będą udzielać lekarze i/lub pielęgniarki pracujące w zrekrutowanych
zakładach POZ w ramach swoich kwalifikacji i zadań w ramach kontraktu z NFZ. Lekarze będą udzielać
porady profilaktycznej, zachęcać do wykonania badań, kierować na badania profilaktyczne
(informować gdzie i jak te badania wykonać), ewentualne wypisywać recepty na środek do
kolonoskopii, wydawać materiały informacyjne oraz ankiety dostarczone przez Partnera
wykonującego badanie kolonoskopowe. Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne/praktyki,

będące

członkami zespołu lekarza POZ będą udzielać porady edukacyjnej (przede wszystkim w zakresie
profilaktyki nowotworów sutka i szyjki macicy), wydawać, materiały informacyjne w przychodni i w
domu pacjenta. Punkty informacyjno/edukacyjne będą działać codziennie w wymiarze 1 godziny
dziennie od poniedziałku do piątku (20h/m-c). Punkty edukacyjno – informacyjne będą realizowały
swoje działania przez cały okres trwania projektu tj. do 31.12.2020.
Podstawowy zakres zadań:
 docieranie do osób kwalifikujących się na badanie,


rekrutacja i kwalifikacja kandydatów na badania,



edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki nowotworowej,



pomoc w rejestracji pacjentów na konkretne badanie profilaktyczne.

III. Warunki udziału w Zamówieniu
1) O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie
oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia.
2) Podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia (POZ) powinny znajdować się na terenach
o najniższej zgłaszalności na badania tzw. „białe plamy” w Województwie Lubuskim (powiaty:
żarski,

nowosolski,

żagański,

wschowski,

krośnieński,

międzyrzecki,

sulęciński,

zielonogórskim, miasto Zielona Góra, miasto Gorzów Wlkp.)
3) Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Podmiot nie może być powiązany ani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia – umowa/płatności
1) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi będącej
przedmiotem zamówienia.
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V.

Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty
1) Oferent powinien przedłożyć ofertę zawierającą kalkulację kosztów oraz informację o stażu
pracy lekarzy udzielających porad profilaktycznych na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania (zał. Nr 1).
2) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
3) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu pozostałych warunków udziału w
Zamówieniu.

VI. Kryteria wyboru wykonawcy
1) W celu dokonania wyboru Wykonawcy, który zapewni odpowiednią jakość i korzystną cenę
przedmiotu

zamówienia,

przy

uwzględnieniu

wszystkich

potrzeb

Zamawiającego,

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Kryterium nr 1: Cena brutto – 80% = 80 pkt.
b) doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy – max 20% - 20 pkt.
2) Oceny ofert dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego, wg poniższego:
a) Kryterium nr 1: cena brutto

b) staż pracy lekarzy udzielających porad profilaktycznych:
 staż pracy do 3 lat - 5 pkt.;


staż pracy od 3 – 5 lat – 10 pkt.;



Staż pracy powyżej pięciu lat – 20 pkt.

Łącznie można uzyskać 100 pkt.
VII. Termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy dostarczyć w wersji papierowej osobiście na adres: Przychodnia Lekarska Betiuk i
Kwiatkowscy Spółka Partnerska, ul. Kopernika 2, 67-124 Nowe Miasteczko lub w wersji elektronicznej
scan oferty na adres e-mail: mbkwiat@wp.pl. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną
oryginał oferty należy dostarczyć niezwłocznie do Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 2
dni od daty zakończenia postępowania.
1)

Termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2017 r. do godz. 15.00. Liczy się data i godzina
wpływu oferty na podany powyżej adres.

2)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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3)

Wszelkich informacji w zakresie niniejszego zapytania udziela Magdalena Betiuk-Kwiatkowska,
tel. 691889744, e-mail: mbkwiat@wp.pl

Data, podpis osoby upoważnionej wraz z pieczęcią imienną

Pieczęć firmowa
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