DAZ.262.60.2020

ZATWIERDZAM
Monika Wąsowska
Dyrektor Działu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 12 listopada 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 51/20/US/P55) na
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich
(okresowych i kontrolnych) pracowników Grupy NCBR, badań wstępnych osób
przyjmowanych do pracy, wydawania 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 oraz
kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej dla pracowników Grupy NCBR.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art.
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.) do dnia 12 listopada 2020 r. godz. 11:00 (tj. do terminu składania ofert
określonego w odpowiedziach na pytania z dn. 5.11.2020r. do treści Ogłoszenia z dnia
30.10.2020 r.) złożono 1 ofertę.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 12 listopada 2020 r., godz. 12:00. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: 2 112 704,40 zł.

Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane w Ogłoszeniu o zamówieniu.
Sprawdzono czy Wykonawcy zaakceptowali wymagany przez Zamawiającego termin
realizacji zamówienia oraz warunki płatności.
Odczytano także wymagania Zamawiającego dotyczące terminu realizacji oraz warunków
płatności, tj.:
1. Termin wykonania zamówienia: Usługi będą świadczone przez okres: od dnia
1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
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.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy płatne jest w okresach
miesięcznych. Do wynagrodzenia nie zostanie doliczony podatek VAT, bowiem Usługi
medyczne sklasyfikowane pod pozycją 85.12 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106.), w dniu zawarcia Umowy są zwolnione
od tego podatku. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7. ust. 3 Umowy zostanie
skalkulowane proporcjonalnie do okresu (liczby dni) trwania Umowy w przypadku
niepełnych miesięcy. Wysokość określonych w § 7 ust. 5 Umowy miesięcznych opłat
abonamentowych nie może ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania Umowy i nie
podlega waloryzacji, niezależnie od liczby Uprawnionych do korzystania z Usług.
Uprawnieni do Świadczeń zdrowotnych przez niepełny miesiąc podlegają pełnej
miesięcznej opłacie ryczałtowej. Opłata za Uprawnionych zgłoszonych w trakcie
miesiąca zostanie doliczona do faktury za miesiąc kolejny.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej
Zamawiającemu faktury, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej

doręczenia Zamawiającemu albo odebrania przez Zamawiającego przesłanej przez
Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w sposób wskazany w art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191, ze zm.), zawierającej prawidłowy numer
rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wykonawca uprawniony będzie
do wystawienia faktury po zakończonym miesiącu za który, będzie wystawiona opłata
abonamentowa. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze nie wcześniej niż 28 dnia miesiąca.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Centrum Medyczne Enel-Med. S.A.
ul. Słomińskiego 19 lok. 524,
00-195 Warszawa
Zaproponowane ceny:
Wariant standard pracownik:
Cena jednostkowa: 52,00 złotych.
Wariant standard partner:
Cena jednostkowa: 52,00 złotych.
Wariant standard rodzina:
Cena jednostkowa: 89,00 złotych.
Wariant premium pracownik:
Cena jednostkowa: 107,00 złotych.
Wariant premium partner:
Cena jednostkowa: 107,00 złotych.
Wariant premium rodzina:
Cena jednostkowa: 158,00 złotych.

1.

Wariant menadżer pracownik:
Cena jednostkowa: 189,00 złotych.
Pakiet menadżer partner:
Cena jednostkowa: 189,00 złotych.
Wariant menadżer rodzina:
Cena jednostkowa: 259,00 złotych.
Wariant top menadżer pracownik:
Cena jednostkowa: 278,00 złotych.
Wariant top menadżer partner:
Cena jednostkowa: 278,00 złotych.
Wariant top menadżer rodzina:
Cena jednostkowa: 390,00 złotych.
Wariant senior:
Cena jednostkowa: 99,00 złotych.
Wariant pracownik tymczasowy, współpracownik:
Cena jednostkowa: 50,00 złotych.
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 7) zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności
określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

