00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy
Prawo zamówień publicznych
na organizowanie usług medycznych z zakresu obowiązkowych badań medycyny pracy oraz kompleksowej,
specjalistycznej opieki medycznej dla pracowników, pracowników tymczasowych, współpracowników
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członków ich rodzin

1. ZAMAWIAJĄCY:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.ncbr.gov.pl

2.

TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizowanie:
1. świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych)
Pracowników, badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy, wydawanie orzeczeń lekarskich o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym
stanowisku pracy oraz udział lekarza w pracach komisji BHP, w zakresie oraz na zasadach określonych w
opisie przedmiotu zamówienia,
oraz
2. kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej dla pracowników NCBR, połączonej z medycyną
pracy, o której mowa w pkt 1 oraz opieki medycznej dla pracowników tymczasowych i zleceniobiorców
oraz ich rodzin.
4. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Do 14 grudnia 2017 r. – do godz. 12:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną
zwrócone. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego pisemnie.
Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert) oznaczając
dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty
musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania
Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2017 r o godzinie 13:00 w sali nr 108 piętro 1. Wejście przez piętro
2 przez recepcję.
5. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Strona 1 z 15

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
Formularz oferty, Wykaz własnych placówek medycznych w dyspozycji Wykonawcy, a do
dyspozycji Zamawiającego w obrębie Warszawy, Wykaz placówek medycznych w dyspozycji
Wykonawcy, a do dyspozycji Zamawiającego w Polsce poza województwem mazowieckim,
aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn.
zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne
pełnomocnictwo.
Oferta powinna zawierać:
a. Podpisany formularz oferty – wg załącznika nr 2;
b. Wykaz placówek medycznych w dyspozycji Wykonawcy, a do dyspozycji Zamawiającego w obrębie
Warszawy – wg załącznika nr 3;
c. Wykaz placówek medycznych w dyspozycji Wykonawcy, a do dyspozycji Zamawiającego w Polsce poza
województwem mazowieckim – wg załącznika nr 4;
d.

Aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie

z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), jeżeli
Wykonawca korzysta z podwykonawców również ww. wpis podwykonawców.
e. Ewentualne pełnomocnictwo
6. OSOBA DO KONTAKTU
Maja Hernik, e-mail: przetargi@ncbr.gov.pl, tel: +48 22 39 07 249
7. KOD CPV
85121000-3 - Usługi medyczne
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Usługi będą świadczone przez okres: nie wcześniej niż od dnia 16 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Ostateczny termin rozpoczęcia świadczenia usług zostanie określony w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. przedłużenia okresu świadczenia usług
o okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku kiedy kwota przeznaczona na realizację umowy nie zostanie
wykorzystana. Zamawiający, na co najmniej 30 dni przed końcem świadczenia usług powiadomi Wykonawcę
o chęci skorzystania z prawa opcji.
Świadczenie usług w zakresie Pakiet Standard w opcji Pracownik rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca (lub podwykonawca, jeżeli Wykonawca bezpośrednio nie będzie świadczył usług objętych
przedmiotem zamówienia, świadczący usługi wymagane wpisem do Rejestru) musi być wpisany do
Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). Aktualne zaświadczenie o wpisie do ww. rejestru należy
załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y)
upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w
odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź
posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo.
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10. Kryteria oceny ofert:
Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
Lp.

Kryterium

Waga (%)

1.

Sieć własnych placówek medycznych na terenie Warszawy

4

2.

Sieć własnych placówek medycznych na terenie Polski,
poza granicami województwa mazowieckiego

4

3.

Własny szpital zapewniający kompleksową opiekę
medyczną

4

4.

Honorowanie skierowań zewnętrznych, wystawionych
przez lekarzy spoza grupy dostawcy usług medycznych na
konsultacje, badania, zabiegi i inne usługi medyczne

10

5.

W przypadku pakietów rodzinnych tożsame specjalizacje
lekarskie, badania lekarskie, zabiegi i inne świadczenia
medyczne dla dzieci i dorosłych

10

6.

Dodatkowe świadczenia z zakresu usług medycznych w
Pakiecie Standard w opcji Pracownik, które nie są
przypisane do tego pakietu w SIWZ, bez podwyższenia
wskazanej ceny za pakiet:
1. dostęp do lekarza medycyny sportowej,
2. USG grupy węzłów chłonnych,
3. badanie dna oka,
4. badanie widzenia przestrzennego,
5. USG dłoni i nadgarstków.

5

7.

Cena za pakiet

51

8.

Możliwość zgłaszania do opieki medycznej w czasie
rzeczywistym (nie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca)

12

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska najwięcej punktów. Cena całkowita winna być przedstawiona
liczbowo w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, powinna zawierać w sobie wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia.
Przyznawanie punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg. następujących zasad:
1. Kryterium – sieć własnych placówek medycznych na terenie Warszawy

4 pkt- otrzyma Wykonawca, który wskaże 10 własnych placówek medycznych na terenie Warszawy.
Wykonawca, który wskaże mniejszą liczbę własnych placówek medycznych na terenie Warszawy otrzyma liczbę
punktów zgodną ze wzorem:
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liczba wskazanych własnych placówek(mniej niż 10) na terenie Warszawy oferty badanej
Pobliczana=

--------------------------------------------------------------------------------------

x4

10
2. Kryterium – sieć własnych placówek medycznych na terenie Polski poza granicami województwa
mazowieckiego.
4 pkt otrzyma Wykonawca który wskaże 10 własnych placówek medycznych na terenie Polski poza granicami
województwa mazowieckiego.
Wykonawca, który wskaże mniejszą liczbę własnych placówek medycznych na terenie Polski poza granicami
województwa mazowieckiego otrzyma liczbę punktów zgodną ze wzorem:
liczba wskazanych własnych placówek (mniej niż 10) na terenie Polski poza granicami województwa
mazowieckiego
Pobliczana=

--------------------------------------------------------------------------------------

x4

10
3. Kryterium - własny szpital zapewniający kompleksową opiekę medyczną.
0 punktów otrzyma Wykonawca nieposiadający własnego szpitala zapewniającego kompleksową opiekę
medyczną na terenie Warszawy,
4 pkt otrzyma Wykonawca posiadający własny szpital zapewniający kompleksową opiekę medyczną na
terenie Warszawy .
Zamawiający ma na myśli szpital zgodny z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej.
4. Kryterium - honorowanie skierowań zewnętrznych, wystawionych przez lekarzy spoza grupy dostawcy
usług medycznych na konsultacje, badania, zabiegi i inne usługi medyczne.
0 punktów otrzyma Wykonawca, który nie honoruje skierowań zewnętrznych.
10 punktów otrzyma Wykonawca honorujący skierowania z zewnątrz.
5. Kryterium - w przypadku pakietów rodzinnych- tożsame specjalizacje lekarskie, badania lekarskie,
zabiegi i inne świadczenia medyczne dla dzieci i dorosłych.
0 punktów otrzyma Wykonawca nieoferujący w pakiecie rodzinnym tożsamych specjalizacji lekarskich,
badań lekarskich, zabiegów i innych świadczeń medycznych dla dzieci i dorosłych,
10 punktów otrzyma Wykonawca oferujący w pakiecie rodzinnym tożsame specjalizacje lekarskie, badania
lekarskie, zabiegi i inne świadczenia medyczne dla dzieci i dorosłych.
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6. Kryterium - dodatkowe świadczenia z zakresu usług medycznych w Pakiecie Standard w opcji Pracownik,
które nie są przypisane do tego pakietu w OPZ, bez podwyższenia wskazanej ceny za pakiet:
a.

dostęp do lekarza medycyny sportowej,

b. USG grupy węzłów chłonnych,
c. badanie dna oka,
d. badanie widzenia przestrzennego,
e. USG dłoni i nadgarstków.
Za każde zaoferowanie wyżej wymienionej usługi Wykonawca może otrzymać 1 pkt. W ramach tego
kryterium Wykonawca łącznie może otrzymać 5 pkt.
7. Kryterium - najniższa cena za każdy pakiet nazwany i opisany w OPZ.
Wariant

Standard
Premium
Menedżer
Top Menedżer
Senior
Pakiet pracownik
tymczasowy,
współpracownik

Pracownik

Partner
(1 członek
rodziny)
30punktów 1 punkt
1 punkt
1 punkt
1 punkt
1 punkt
1 punkt
2 punkty

Rodzina
(2 i więcej członków
rodziny)
1 punkt
5 punktów
1 punkt
2 punkty

Senior
(rodzic, teść,)

3 punkty

1 punkt

Zamawiający wyliczy punkty dla danej oferty odrębnie dla każdego Pakietu. Łączna liczba punktów będzie
stanowiła sumę punktów za poszczególne pakiety.
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 51 punktów.
Oferta z najniższą ceną za poszczególny pakiet otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla danego
pakietu, zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:
(Xmax - Xobliczana)
Pobliczana = ( ------------------------------------------)xWmax
(Xmax - Xmin)
Pobliczana – punktacja, którą należy wyznaczyć
Wmax – waga pakietu w ramach kryterium cena – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym
pakiecie
Xmin – najniższa wartość w danym pakiecie spośród złożonych ofert
Xmax – najwyższa wartość w danym pakiecie spośród złożonych ofert

Strona 5 z 15

Xobliczana – wartość obliczanej oferty w danym pakiecie.

8. Kryterium możliwość zgłaszania do opieki medycznej w czasie rzeczywistym.
0 punktów otrzyma Wykonawca, który nie aktywuje opieki medycznej w dniu zgłoszenia uprawnionego do
opieki medycznej,
12 punktów otrzyma Wykonawca, który aktywuje opiekę medyczną w dniu zgłoszenia uprawnionego do opieki
medycznej.
Ocena łączna danej oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Zamawiający oceni
oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty za każde kryterium i wybierze ofertę z najwyższą
liczbą punktów ogółem, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:
Punkty ogółem =
Punkty za kryterium sieć własnych placówek medycznych na terenie Warszawy
+
Punkty za kryterium sieć własnych placówek medycznych na terenie Polski, poza granicami województwa
mazowieckiego
+
Punkty za kryterium własny szpital zapewniający kompleksową opiekę medyczną
+
Punkty za kryterium honorowanie skierowań zewnętrznych, wystawionych przez lekarzy spoza grupy dostawcy
usług medycznych na konsultacje, badania, zabiegi i inne usługi medyczne,
+
Punkty za kryterium w przypadku pakietów rodzinnych- tożsame specjalizacje lekarskie, badania lekarskie,
zabiegi i inne świadczenia medyczne dla dzieci i dorosłych,
+
Punkty za kryterium dodatkowe świadczenia z zakresu usług medycznych w Pakiecie Standard w opcji
Pracownik, które nie są przypisane do tego pakietu w OPZ, bez podwyższenia wskazanej ceny za pakiet
+
Punkty za kryterium cena za pakiet
+
Punkty za kryterium możliwość zgłaszania do opieki medycznej w czasie rzeczywistym.
Wykonawca w ramach powyższych kryteriów może łącznie otrzymać maksymalnie 100 punktów.

9. ZASTRZEŻENIA.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
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1) odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
2) negocjacji warunków Zamówienia;
3) rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub
uzupełnień dotyczących dokumentów lub treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz
złożenia wyjaśnień, tylko w stosunku do Wykonawcy najwyżej ocenionego w kryteriach oceny ofert.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Umowa zostanie zawarta na wzorze zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne za
nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.
10. ZASADY POPRAWIANIA OMYŁEK W OFERCIE.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy w ofercie:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
3) innych omyłek polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujących istotnych zmian w
treści oferty.
11. ODRZUCENIE OFERTY.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
3) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
4) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
5) zawiera rażąco niską cenę lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Jeżeli cena oferty Wykonawcy wzbudzi podejrzenia Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez niego, Zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia;
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w
szczególności jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty;
3) jeżeli postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
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4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia bez podania
przyczyny przed podpisaniem umowy.
13. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy ogłoszenia.
2. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie ujawni
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zastrzegając informacje w ofercie, Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja
ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość
gospodarczą;
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji, które są jawne na mocy odrębnych
przepisów, ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
3. Zamówienie publiczne jest finansowane ze środków Pracodawcy i Pracowników.
4. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy z jednym lub kilkoma
wykonawcami.
6. Złożenie ogłoszenia o zamówieniu, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z
udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci
zawarcia umowy).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość
negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
8. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania
przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie niniejszego Ogłoszenia,
Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ogłoszeniu i uzyska największą liczbę punktów ogółem zgodnie z przyjętymi kryteriami
oceny.
10. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11. W przypadku, gdy Oferty w ramach kryteriów oceny ofert otrzymają tyle samo punktów Zamawiający
wybierze Wykonawcę, który przedstawi najniższą cenę w ramach kryterium cena.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Cena oferty brutto, jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym
m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
Cena oferty oraz wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.
Pakiet Pracownik Tymczasowy i Współpracownik - bez medycyny pracy, z zakresem tożsamym dla Pakietu
Standard i Premium dla pracowników tymczasowych , współpracowników NCBR oraz członków ich rodzin.
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Wariant

Pakiet Standard
Pakiet Premium
Pakiet Menedżer
Pakiet Top Menedżer

Pracownik

X
X1
X2
X3

1+1
(1 członek
rodziny/1
partner)
Y
Y1
Y2
Y3

1+ więcej
(2 i więcej członków
rodziny)
Z
Z1
Z2
Z3

Gdzie:
Pakiet Standard w opcji Pracownik: X,
(cena za medycynę pracy z niezbędną profilaktyką, dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę)
Pakiet Standard w opcji Partner: X + Y gdzie prezentowane są oddzielnie części składowe:
X- to cena obowiązkowej medycyny pracy połączonej z niezbędną profilaktyką za pracownika ,
Y - to cena za partnera
Pakiet Standard w opcji Rodzina: X +Z, gdzie prezentowane są oddzielnie części składowe:
X- to cena obowiązkowej medycyny pracy połączonej z niezbędną profilaktyką za pracownika ,
Z - to cena za rodzinę
Pakiet Premium w opcji Pracownik: X1,
to suma ceny obowiązkowej medycyny pracy połączonej z niezbędną profilaktyką za pracownika (czyli X z
pakietu standard) oraz ceny dodatkowego zakresu opieki ponad pakiet Standard
Pakiet Premium w opcji Partner: X1 + Y1, gdzie:
X1 - to suma ceny obowiązkowej medycyny pracy połączonej z niezbędną profilaktyką za pracownika (czyli X z
pakietu standard) oraz ceny dodatkowego zakresu opieki ponad pakiet Standard
Y1 -to cena zakresu opieki Partnera w pakiecie Premium.
Pakiet Premium w opcji Rodzina: X1 + Z1, gdzie:
X1 - to suma ceny obowiązkowej medycyny pracy połączonej z niezbędną profilaktyką za pracownika (czyli X z
pakietu standard) oraz ceny dodatkowego zakresu opieki ponad pakiet Standard
Z1 -to cena zakresu opieki Rodziny w pakiecie Premium.
Pakiet Menedżer i Top Menedżer liczony analogicznie do Pakietu Premium
15. ZAŁĄCZNIKI
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty
3. Wykaz placówek medycznych w dyspozycji Wykonawcy, a do dyspozycji Zamawiającego w obrębie
Warszawy,
4. Wykaz placówek medycznych w dyspozycji Wykonawcy, a do dyspozycji Zamawiającego w Polsce poza
województwem mazowieckim,
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5. Istotne postanowienia Umowy

Zatwierdzam
Michał Marcinkowski
Dyrektor Działu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Warszawa, dnia 08.12.2017 r.
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Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
…..................................................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.....................................................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….……………………………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL, NR. TEL.

..........................................

..........................................

NIP

REGON

.....................................................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU WYKONAWCY

Oferta na organizowanie usług medycznych z zakresu obowiązkowych badań medycyny pracy
oraz kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej dla pracowników, pracowników
tymczasowych, współpracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członków ich
rodzin.

Nawiązując do otrzymanego zapytania ofertowego, do postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na organizowanie
usług medycznych z zakresu obowiązkowych badań medycyny pracy oraz kompleksowej, specjalistycznej opieki
medycznej dla pracowników, pracowników tymczasowych, współpracowników Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju oraz członków ich rodzin, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie
na niżej określonych warunkach.

Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej dla Pracownika wynosi zł brutto:
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Wariant

Pracownik

1+1
(1 członek
rodziny/1
partner)

1+ więcej

Senior

(2 i więcej członków
rodziny)

(rodzic, teść,)

Pakiet Standard
Pakiet Premium
Pakiet Menedżer
Pakiet Top Menedżer
Senior
Pakiet pracownik
tymczasowy i
współpracownik
Przy czym, koszt Pakietu Standard, w opcji Pracownik, jest całkowitym kosztem Pracodawcy w ramach
obowiązkowej medycynę pracy połączonej z niezbędna profilaktyką, zgodnie z opisem w SOPZ będącym
Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
* Cena oferty jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym
m.in. ewentualne upusty i rabaty).

Oświadczamy, że posiadamy własny szpital zapewniający kompleksową opiekę medyczną: TAK/NIE*
Oświadczamy, że honorujemy skierowania zewnętrzne, wystawione przez lekarzy spoza grupy dostawcy
usług medycznych na konsultacje, badania, zabiegi i inne usługi medyczne: TAK/NIE*
Oświadczamy, że oferujemy w pakiecie rodzinnym tożsame specjalizacje lekarskie, badania lekarskie,
zabiegi i inne świadczenia medyczne dla dzieci i dorosłych: TAK/NIE*
Oferujemy następujące dodatkowe świadczenia z zakresu usług medycznych w Pakiecie Standard w
opcji Pracownik, które nie są przypisane do tego pakietu w OPZ, bez podwyższenia wskazanej ceny za
pakiet:
TAK/NIE
1. dostęp do lekarza medycyny sportowej,

……………………..

2. USG grupy węzłów chłonnych,

…………………….

3. badanie dna oka,

……………………

4. badanie widzenia przestrzennego,

…………………....

5. USG dłoni i nadgarstków.

..…………………..

Oświadczamy, że aktywujemy opiekę medyczną w dniu zgłoszenia uprawnionego do opieki medycznej:
TAK/NIE*
*Należy skreślić niewłaściwe
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1.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści zapytania ofertowego oraz załączników będących jego
integralną częścią.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w załącznikach będących jego
integralną częścią.

3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego i załącznikami będącymi jego
integralną częścią.

4.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany
przez Zamawiającego.

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą …… 1dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6.

Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia
w zakresie2 ………..powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.

7.

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w ogłoszeniu.

8. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
9. Niniejszym oświadczam(-my), iż3:

nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp
należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp i w załączeniu
przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
10. Jestem małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE

…………………………………
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

1

Nie mniej niż 30 dni

2

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku
miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części
prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.
3
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik nr 3
WYKAZ PLACÓWEK MEDYCZNYCH W WARSZAWIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), którego
przedmiotem jest „organizowanie usług medycznych z zakresu obowiązkowych badań medycyny pracy oraz
kompleksowej,

specjalistycznej

opieki

medycznej

dla

pracowników,

pracowników

tymczasowych,

współpracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członków ich rodzin", oświadczamy, że na
dzień składania ofert dysponujemy n.w. placówkami położonymi w obrębie m.st. Warszawa:

L.p.

Nazwa placówki
medycznej

Telefon

Adres

kontaktowy

Uwaga;
Należy podać maksymalnie 10 placówek własnych na terenie Warszawy
Miejscowość ....................................... ..dnia

..........................................
(data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na
pieczęci imiennej )
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Załącznik nr 4

WYKAZ PLACÓWEK MEDYCZNYCH NA OBSZARZE POLSKI POZA GRANICAMI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),
którego przedmiotem jest „organizowanie usług medycznych z zakresu obowiązkowych badań

medycyny pracy oraz kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej dla pracowników,
pracowników tymczasowych, współpracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz
członków ich rodzin", oświadczamy, że na dzień składania ofert na terenie całego kraju dysponujemy
następującymi placówkami medycznymi:

L.p.

Nazwa placówki
medycznej

Adres

Telefon
kontaktowy

Uwaga;
Należy podać maksymalnie 10 placówek własnych na terenie Polski, poza granicami województwa
mazowieckiego.

Miejscowość ....................................... ..dnia

................................................
(data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na
pieczęci imiennej )

