
 
 
 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Wolbromiu,  
ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom 

  

Zapytanie ofertowe nr 18/2020 

Prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na świadczenie usług medycznych w ramach projektu 

„Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0021/18 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-

2020. 

Informacje ogólne: 

1. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Upublicznienie zapytania nastąpi poprzez jego 
umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”  

3. Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro;  
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim; 
5. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
6. Wspólny kod CPV:  

85121291-9 – usługi pediatryczne, 85121220-1 – usługi specjalistyczne w zakresie nefrologii 
lub układu nerwowego, 85121270-6 - usługi psychiatryczne lub psychologiczne, 85121000-3 
usługi medyczne 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Wolbromiu (PSONI Koło w Wolbromiu) 

ul. Skalska 22  

32-340 Wolbrom 

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania konsultacji 
polegających na przeprowadzeniu wstępnej kompleksowej wizyty lekarskiej z każdym z 4 lekarzy 
następujących specjalizacji: neurolog, psychiatra, pediatra, rehabilitacji medycznej i określenie ścieżki 
terapii według rozwoju psychoruchowego dziecka oraz wizyt u wybranego specjalisty w ramach 
projektu pt. „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością’’  dofinansowanego w ramach 9. Osi 
priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi 
społeczne i zdrowotne w regionie.  
Świadczeniami objęte będą dzieci w wieku 0-7 lat. 



 
 
 

 

1. Wizyta konsultacyjna (wstępna)  -  dla 30 osób składająca się z konsultacji z lekarzami czterech  
specjalizacji (neurolog, psychiatra, pediatra, rehabilitacji medycznej).  
Łączna ilość konsultacji wynosi 30os. x 4 specjaliści = 120 wizyt u lekarzy specjalistów. 
 

2. Wizyty lekarskie u lekarzy specjalistów zgodnie ze ścieżką terapii dla 10 osób–(3 wizyty x 10 
osób). 
 Łączna ilość konsultacji wynosi 30 wizyt lekarskich u lekarzy specjalistów (neurolog, 
psychiatra, pediatra, rehabilitacji medycznej). 
 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. Oferentem może być podmiot wykonujący działalność leczniczą zarejestrowany w Rejestrze 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWL), posiadający zasoby osobowe  
i rzeczowe do wykonania usług zdrowotnych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie w/w 
zapytania ofertowego. 

2. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres 
świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki udziału 

w postępowaniu:  

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 
b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązanie 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności 
na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akacji; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia 
 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia  

1. Zamówienie zrealizowane będzie od momentu podpisania umowy do dnia 31.08.2021 

2. Realizacja usługi wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego: 32-340 Wolbrom, ul. Skalska 22 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty  
 
1. Oferent powinien dostarczyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – 
wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy sw@psoni-wolbrom.pl  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na częściową realizację przedmiotu Zamówienia. 
3. W ofercie należy podać cenę usługi (wizyty lekarskiej) w wysokości netto oraz brutto. 
4. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

 



 
 
 

 

1. Kryterium i sposób oceny ofert 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium najniższej 

ceny brutto. 

2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

VI. Termin złożenia ofert  

1. Ofertę należy złożyć: mailowo na adres: sw@psoni-wolbrom.pl 

2. Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2020r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty 

do PSONI Koło w Wolbromiu. 

VII. Informacje końcowe  

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 

66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  

3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sylwia Wójcik, tel. 694 182 621 

4. Prawo wyboru oferenta przysługuje Zamawiającemu. O wyniku rozeznania zostanie 

poinformowany wybrany podmiot do dnia 22.08.2020r. 

5. Zadanie należy realizować zgodnie z zasadą równych szans i płci oraz nie dyskryminacji 

osób z niepełnosprawnościami. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli jej treść nie spełni wymagań zawartych w niniejszym 

zapytaniu lub cena oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć 

na realizację zamówienia. 

VIII. Wymagane Załączniki: 

 Do oferty należy dołączyć: 
1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  

stosownie do formy organizacyjno-prawnej; 
2. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje personelu oferenta - 

prawo wykonywania zawodu; 
3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób udzielających określonych 

świadczeń zdrowotnych ; 
4. Oświadczenie, iż personel został zweryfikowany w rejestr sprawców przestępstw na tle 

seksualnym; 
5. Kserokopię aktualnie obowiązującej umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej obejmującego szkody będące następstwem udzielania 
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń 
zdrowotnych (nie obowiązkowo – możliwe jest również dostarczenie przed rozpoczęciem 
współpracy); 

6. Wypełniony i podpisany formularz oferty; 
7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych; 
9. Klauzulę informacyjną zgodną z RODO. 


