Warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:
1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać WYKONAWCY, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają zintegrowany, elektroniczny system rejestracji wizyt lekarskich
(m.in. możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia dostępności do
poszczególnych specjalistów, przypominanie drogą elektroniczną, np. sms-ami lub e-mailami o wizytach)
dostępny w placówkach własnych WYKONAWCY,
- posiadają opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że WYKONAWCA
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
kwotę minimum 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych)
- posiadają liczbę placówek własnych w Warszawie w liczbie min. 5,
- posiadają placówki (własne lub współpracujące w następujących miastach: Łódź – 1, Poznań- 1,
Kraków -1, Sosnowiec -1, Kutno -1).
- złożą oświadczenie o posiadaniu wpisu do właściwego rejestru oraz o spełnianiu wszelkich wymogów
formalnych uprawniających do świadczenia usług objętych zakresem zapytania.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć WYKONAWCY
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Opis potencjału technicznego - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2
Liczba placówek medycznych Wykonawcy - według wzoru Załącznik Nr 3
Wykaz placówek medycznych Wykonawcy w Warszawie - według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 4
Wykaz placówek medycznych będących w dyspozycji Wykonawcy w następujących miastach: – według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że WYKONAWCA jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę minimum 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
Oświadczenie o posiadaniu wpisu do właściwego rejestru oraz o spełnianiu wszelkich wymogów
formalnych uprawniających do świadczenia usług objętych zakresem zapytania.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktowania się z WYKONAWCAMI jest:
Zofia Ciborowska, e-mail: zofia.ciborowska@gif.gov.pl; tel. 22 44 10 734
Justyna Hetmanowska-Graf, e-mail: justyna.hetmanowska@gif.gov.pl; tel. 22 44 10 739

Termin związania ofertą.
1.
2.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
WYKONAWCA samodzielnie lub na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że ZAMAWIAJĄCY może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Oferta.
Ofertę stanowi:
Wypełniony formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 wraz z załącznikami.
WYKONAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić (poprawić, uzupełnić) ofertę.
Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak
składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które
postanowienia oferty są zmieniane.
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Sposób i termin składania ofert.
1.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 26 czerwca 2017 r. do godziny 15:00 w kancelarii GIF (pokój 28) ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
z dopiskiem – „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w 2017/2018 r.”.

Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena oferty uwzględniać musi wartość całego przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty składające się
na realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz
ewentualnych rabatów i upustów.
2. WYKONAWCA określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto,
kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto abonamentu miesięcznego dla uprawnionego pracownika zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
całkowitej ceny oferty brutto (abonament miesięczny brutto x 130 osób x 12 miesięcy).
3. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru
i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
4. Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ będą prowadzone w pieniądzu (walucie)
Rzeczpospolitej Polskiej (PLN).

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy.
1. Umowa zostanie zawarta na czas określony 12 miesięcy.
2. Miesięczny abonament medyczny dla uprawnionych pracowników podany będzie w podziale na usługi z
zakresu medycyny pracy i specjalistyczne świadczenia zdrowotne.
3. Podstawą do obliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia za poszczególne okresy będą aktualne listy
uprawnionych pracowników przekazane przez Zamawiającego oraz skierowania w przypadku świadczeń
nieobjętych abonamentami. Listy, o których mowa powyżej będą aktualizowane sukcesywnie w zależności
od bieżącego stanu zatrudnienia osób uprawnionych. Rozliczenia za usługi dokonywane będą proporcjonalnie
do liczby dni w miesiącu.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT. Płatność dokonana będzie
w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego
faktury VAT.
5. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa określające wysokość stawki
podatku od towarów i usług (VAT), wykonawca będzie uprawniony przy wystawieniu faktury do naliczenia
wynagrodzenia brutto z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dacie wystawienia faktury.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, osób upoważnionych do otrzymywania
określonych w umowie świadczeń, zgodnie z warunkami umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz zapewni ochronę tych
danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Przedmiot niniejszej umowy realizowany będzie w całym okresie jej obowiązywania sukcesywnie
w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zrzeka się wszelkich ewentualnych
roszczeń w przypadku, w którym kwota stanowiąca łączną wartość umowy w okresie, na który została zawarta
nie zostanie w całości wykorzystana przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający dokona zakupu usług
stanowiących przedmiot niniejszej umowy w wymiarze stanowiącym co najmniej 70 % wartości umowy.
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