Rzeszów, dnia 16.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZRYW.ZO.1
Dotyczące przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników projektu „Uprawnienia zawodowe
Twoją szansą”

I. Zamawiający
ZRYW II- Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron
Plac Wolności 2/209, 35-073 Rzeszów,
NIP: 8131565126,
e-mail: szkolenia.zryw@gmail.com.
tel. 667 885 557
Adres strony internetowej na której dostępne jest zapytanie ofertowe: www.zryw.rzeszow.pl
II. Tryb wyboru oferty
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami
i procedurami określonymi w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania
zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości
50 000 zł netto , a jednocześnie przekracza 20 000 zł netto.
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników projektu
„Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” realizowanego przez ZRYW II – Ośrodek Szkolenia
Kierowców - Marta Skowron, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020. Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.5
Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

1.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzonych
wydaniem stosownych orzeczeń lekarskich dla Uczestników projektu nr umowy UDARPPK.09.05.00-18-0021/17
pn.:
„Uprawnienia
zawodowe
Twoją
szansą”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

2.

Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie

3.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.
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III. Opis przedmiotu zamówienia

4.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

IV. Szczegóły zapytania
1. Przedmiotem zamówienia jest podzielony jest na 8 części. Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych. Oferty można składać na dowolną ilość części.
2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie niezbędne badania właściwe do
podjęcia przez Uczestnika Projektu szkolenia o wybranej przez niego tematyce.
3. Części przedmiotu zamówienia:
Część I
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przeprowadzenie badań lekarskich dla 80 uczestników kursu operator wózków jezdniowych
II WJO z obsługą LPG.
Czas realizacji usługi: sierpień 2018 – grudzień 2018
Badania lekarskie będą przeprowadzane dla uczestników przed rozpoczęciem kursu.
Zamawiający wyda Uczestnikowi Kursu stosowne skierowanie na badania do Wykonawcy.
Część II
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przeprowadzenie badań lekarskich dla 50 uczestników kursu dla uprawnienia energetyczne
(G1– elektryczne, G2 – cieplne, G3 – gazowe).
Czas realizacji usługi: sierpień 2018 – grudzień 2018
Badania lekarskie będą przeprowadzane dla uczestników przed rozpoczęciem kursu.
Zamawiający wyda Uczestnikowi Kursu stosowne skierowanie na badania do Wykonawcy.
Część III
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przeprowadzenie badań lekarskich dla 20 uczestników kursu uprawnienia energetyczne
palacza.
Czas realizacji usługi: sierpień 2018 – grudzień 2018
Badania lekarskie będą przeprowadzane dla uczestników przed rozpoczęciem kursu.
Zamawiający wyda Uczestnikowi Kursu stosowne skierowanie na badania do Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do:
- przeprowadzenie badań lekarskich dla 40 uczestników kursu Bloku Programowego C1,
C1+E, C, C+E - przewóz rzeczy lub Bloku Programowego D1, D1+E, D i D+E - przewóz
osób (w skrócie: kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób lub rzeczy C, C + E, D,
D + E).
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Część IV

Czas realizacji usługi: sierpień 2018 – grudzień 2018
Badania lekarskie będą przeprowadzane dla uczestników przed rozpoczęciem kursu.
Zamawiający wyda Uczestnikowi Kursu stosowne skierowanie na badania do Wykonawcy.
Część V
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przeprowadzenie badań lekarskich dla 20 uczestników kursu operator pilarki mechanicznej.
Czas realizacji usługi: sierpień 2018 – grudzień 2018
Badania lekarskie będą przeprowadzane dla uczestników przed rozpoczęciem kursu.
Zamawiający wyda Uczestnikowi Kursu stosowne skierowanie na badania do Wykonawcy.
Część VI
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przeprowadzenie badań lekarskich dla 60 uczestników kursu monter rusztowań.
Czas realizacji usługi: sierpień 2018 – grudzień 2018
Badania lekarskie będą przeprowadzane dla uczestników przed rozpoczęciem kursu.
Zamawiający wyda Uczestnikowi Kursu stosowne skierowanie na badania do Wykonawcy.
Część VII
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przeprowadzenie badań lekarskich dla 10 uczestników kursu prawo jazdy kategorii C + E.
Czas realizacji usługi: sierpień 2018 – grudzień 2018
Badania lekarskie będą przeprowadzane dla uczestników przed rozpoczęciem kursu.
Zamawiający wyda Uczestnikowi Kursu stosowne skierowanie na badania do Wykonawcy.
Część VIII
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przeprowadzenie badań lekarskich dla 50 uczestników pakietu kursu szkoleniowego
operatora żurawia przenośnego IIŻ (HDS) oraz operatora suwnic.
Czas realizacji usługi: sierpień 2018 – grudzień 2018
Badania lekarskie będą przeprowadzane dla uczestników przed rozpoczęciem kursu.
Zamawiający wyda Uczestnikowi Kursu stosowne skierowanie na badania do Wykonawcy.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy, przepisy prawa oraz regulaminy RPO WP nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
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O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
przez Wykonawców dokumentów, o których mowa w pkt. IV, według formuły „spełnia” / „nie
spełnia”.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych
warunków udziału.
VI. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
Kryteria oceny oferty mają na celu wyłonienie Wykonawcy spełniającego wymagania
Zamawiającego do wykonania usługi w taki sposób, aby zapewnić najwyższą jakość przy
najbardziej konkurencyjnej cenie. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Do porównania ofert szkoleniowych oraz ich oceny Zamawiający przyjmie następujące
kryteria:
a) Cena – 100% spośród 100 punktów, gdzie „Cena” (C) – oznacza cenę za badanie 1 osoby
– maksymalna ilość punktów – 100.
Sposób przyznania punktów:
najniższa cena badania 1 osoby
C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 100%
cena badania 1 osoby oferty ocenianej
Podstawą oceny ofert będzie liczba punktów zdobyta przez każdego z oferentów w
powyższym kryterium.
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Podsumowanie:
a) Ocena odbywać się będzie na podstawie informacji zawartych w przedstawionej Ofercie i
załączonych do niej dokumentów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów. Zamawiający w
każdej chwili może żądać od Wykonawcy potwierdzenia przedłożonych przez niego
informacji, np. poprzez przedstawienie referencji dotyczące doświadczenia Wykonawcy.
b) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
c) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taką samą cenę, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z oferentami,
którzy złożyli identyczne oferty.
d) Oferty złożone po czasie określonym w terminie złożenia nie będą rozpatrywane.
e) Oferty niekompletne (brak któregokolwiek z wymaganych załączników) nie będą
rozpatrywane.

VII. Termin i miejsce składania ofert
1. Termin składania ofert przypada na dzień 02.08.2018 r. do godziny 13.00. Ofertę należy złożyć
osobiście, wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Projektu ZRYW II, ul.
Słowackiego 24 pok.61, 35-060 Rzeszów (czynne w godzinach 7.00 – 13.00).
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia).
VIII. Sposób składania ofert
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Oferty należy składać na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu ofertowym,
którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1.
Dodatkowo należy przedłożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej kopercie do dnia
02.08.2018 r. do godz. 13.00.
Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę lub
osoby uprawnione. Wszelkie pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub w kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem
Wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane
przez osobę/osoby Upoważnione do podpisania oferty.
Koperta winna być oznaczona następującym napisem:

ZRYW II
Uprawnienia Zawodowe Twoją Szansą
Ul. Słowackiego 24/61,
35-060 Rzeszów
ZRYW.RR.1 – Badania lekarskie
Nie otwierać przed 02.08.2018 r. godz. 13.15
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7. W terminie do 5 dni roboczych Zamawiający poinformuje potencjalnych Wykonawców o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o
wyborze Wykonawcy. Umowa będzie zawarta z uwzględnieniem treści niniejszego zapytania
oraz danych zawartych w formularzu ofertowym.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza odstąpi od podpisania umowy,
Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postepowaniu uzyskał
kolejną najwyższą liczbę punktów.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.

IX. Warunki zmiany umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której zawarto umowę. Zmiany mogą być dokonane w szczególności:
- wystąpienie siły wyższej,
- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację umowy
- wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
- zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z przepisami prawa,
- zmiana terminu realizacji umowy.
X. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą telefonicznie.
2. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania ubiegających się o zamówienia.
XI. Załączniki
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1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

