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Łódź, dn. 28 czerwca 2019 r. 

Zapytanie ofertowe nr 03/06/2019/PF na zasadzie procedury rozeznania rynku 

w ramach projektu „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko- wsparcie w formie 
zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”  

RPLD.09.02.02-10-C009/18 

Oś priorytetowa IX „Wyłączenie społeczne” 

Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” 

realizowanego przez Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o. o. 

na świadczenie całodobowej usługi w zakresie teleopieki medycznej Call Center dla 30 osób 
niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych. 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Zamawiający:  

Nazwa  Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny  

Forma prawna  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Numer REGON  100428433 

Numer NIP  7251958081 

Numer KRS 0000291548 

Dane teleadresowe Zamawiającego:  

Adres do korespondencji  ul. Wigury 19, Łódź 90-302   

E-mail w sprawie zapytania ofertowego: jeszczebedziepieknie@swietarodzina.com.pl 

Tel.  42 254 96 00 

Godziny pracy  8:00-16:00  

Osoba do kontaktu (przedstawiciel 
Zamawiającego)  

W sprawach merytorycznych oraz procedury wyboru 
Wykonawcy:  

Karolina Rembowska tel. (+48) 518 750 200 

 karolina.mordaka@swietarodzina.com.pl  
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II. ZAPYTANIE OFERTOWE 

2.1 Tytuł zapytania  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi w zakresie teleopieki 
medycznej Call Center dla 30 osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych. 

2.2 Publikacja Zapytania  

Zapytanie ofertowe jest dostępne w siedzibie zamawiającego przy ul. Wigury 19, 90-302 Łódź, jak 
również na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostało rozesłane mailem do czterech 
potencjalnych Wykonawców. 

2.3 Charakter prawny zapytania  

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest 
zgodnie z zasadami rozeznania rynku. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)  

3.1 Opis Projektu  

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji Projektu „Jeszcze będzie pięknie, mimo 
wszystko- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalnego” nr RPLD.09.02.02-10-C009/18, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

3.2 Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia całodobowej teleopieki medycznej dla 30 osób 
niesamodzielnych i opiekunów tych osób, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, 
uczestników projektu „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko- wsparcie w formie 
zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” 

3.3 Wspólny Słownik zamówień (kody CPV przedmiotu zamówienia)  

85.00.00.00-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej  

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

4.1 Celem zamówienia jest wybór podmiotu świadczącego usługi całodobowej teleopieki medycznej 
w ramach projektu „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko- wsparcie w formie 
zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” 
w celu polepszenia jakości życia 30 osób niesamodzielnych  
i ich opiekunów tych osób zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (30 
jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – 
wschodniego, pabianickiego i zgierskiego). Usługa współfinansowana jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Usługa obejmuje także przeszkolenie wskazanych 
przez zamawiającego pracowników odnośnie wdrożenia usługi oraz asystę telefoniczną w zakresie 
organizacji teleopieki w ramach ww. Projektu. Zamówienie dotyczy kompletnej usługi 
Monitorowania Teleopieki wraz z niezbędnymi usługami telekomunikacyjnymi pozwalającymi na 
obsługę połączeń przychodzących i wychodzących na numery kontaktowe i stacjonarne na terenie 
Polski. 

4.2 Zamówienie obejmuje (obowiązkiem Podmiotu świadczącego usługę teleopieki będzie):  

a. Zapewnienie teleopieki w trybie całodobowym 24 –godzinnym, 7 dni w tygodniu (również w dni 
ustawowo wolne od pracy). Usługa teleopieki będzie polegać na odbieraniu i właściwym reagowaniu 
na alarmy zgodnie z procedurami: 

• Alarmów Medycznych Pilnych 
• Alarmów Medycznych Niepilnych 
• Alarmów Niemedycznych Pilnych 
• Alarmów Niemedycznych Niepilnych 
• Alarmów Głuchych 

b. Zapewnienie infolinii medycznej, to znaczy numeru telefonu czynnego 24 h na dobę przez 7 dni  
w tygodniu (również w dni ustawowo wolne od pracy).  

c. Zapewnienie obsługi infolinii do teleopieki, obsługiwanej przez personel medyczny Projektu. 

d. Wymagane jest 100% kompatybilności Centrum Alarmowego z systemami Teleopieki instalowanymi 
u Użytkowników (NEO GSM+ATOM) – szczegółowa specyfikacja techniczna dostępna jest na 
życzenie. 

e. Usługodawca zapewni 30 sztuk kart SIM do systemu NEO o parametrach niezbędnych  
do funkcjonowania systemu Teleopieki oraz pokryje koszt abonamentu i użytkowania tych kart przez 
cały okres trwania Projektu). 

4.3 Terminale komunikacyjne powinny być wyposażone w głośnik dużej mocy oraz czuły mikrofon. 
Powinny mieć możliwość zaprogramowania min. czterech różnych numerów telefonów alarmowych 
oraz spełniać normy europejskie LVD, EMC i R&TTE, jak również standardy europejskie 
częstotliwości oraz mieć możliwość stosowania w systemach analogowych, IP oraz GSM. 
Urządzenia powinny wytrzymać ok. 80 godzin pracy baterii bez zasilania.  

4.4 Zamawiający zastrzega, że Zakres wsparcia może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji 
Projektu.  

4.5 Wykonawca w okresie świadczenia usługi będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji,  
w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu oraz co miesięcznych 
raportów dotyczących zrealizowanych usług. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego. 
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NEO jest terminalem komunikacyjnym używanym w teleopiece. Kiedy użytkownik znajduje się w 
sytuacji zagrożenia, może jednym przyciśnięciem uruchomić alarm u wyznaczonego członka rodziny, 
w centrum pomocy. Osoba, która odebrała alarm może rozpocząć rozmowę poprzez urządzenie 
głośnomówiące z użytkownikiem oczekującym pomocy. Urządzenie to wyposażone jest w głośnik 
dużej mocy oraz czuły mikrofon. Dzięki niewielkim rozmiarom, NEO może być zamontowane na 
ścianie lub położone na stoliku blisko użytkownika celem łatwego dostępu do przycisku alarmowego. 
Urządzenie NEO może mieć zaprogramowanych 6 różnych numerów telefonów alarmowych. 
Zaprogramowane mogą być różne miejsca odbioru alarmy w zależności od ich typów. NEO/NOVO jest 
zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i standardami jakości. W sposób 
ciągły sprawdza linię telefoniczną, zasilanie elektryczne i zapas baterii. NEO sprawdza również inne 
urządzenia emisji radiowej sprawdzając i ostrzegając przed możliwością zakłóceń interferencyjnych. 
Spełnia normy europejskie LVD, EMC i R&TTE jak również standardy europejskie częstotliwości. 
Możliwość stosowania w systemach analogowych, IP oraz GSM. Właściwości, Funkcje ostrzegawcze, 
Wysoki poziom głośności, duplex, Kontrola stanu linii telefonicznej, Kontrola głośności, Kontrola stanu 
baterii, Mały zasilacz prądowy, Zakłócenia radiowe, Pięć różnych protokołów, Sekwencja alarmów do 
4 numerów, Dostępność, Duży przycisk alarmowy o jaskrawym kolorze i wyraźnym wzorze 
dotykowym. Może być przyciskany w każdym punkcie 

swojej powierzchni, łatwy do znalezienia w ciągu dnia - jaskrawy kolor, łatwy do znalezienia w nocy – 
podświetlony. Bezpieczeństwo- ponad 80 godzin pracy baterii bez zasilania. Bateria akumulatorowa. 
Cztery typy alarmów akustycznych i świetlnych. Funkcja bezpiecznego dostępu do linii telefonicznej. 
Rozpoznanie wysyłanych sygnałów. Alarm braku zasięgu radiowego Radio 869.200 – 869.250 MHz, 
europejska częstotliwość alarmów socjalnych. Zdolność emisji i odbioru sygnałów radiowych. ATOM 
jest przenośnym przyciskiem alarmowym współpracującym z terminalem komunikacyjnym NEO. 
Może być noszony jako bransoleta lub na szyi. Urządzenie jest niewielkich rozmiarów i małej wadze i 
ergonomicznym kształcie ułatwiającym włączenie alarmów w każdej sytuacji. Jest całkowicie 
hermetyczny (IPX7) dlatego może być używany pod prysznicem lub w wannie. Alarm włącza się 
poprzez naciśnięcie czerwonego guzika. ATOM posiada diodę świetlną, która zmienia kolor z 
czerwonego na zielony kiedy alarm został wysłany a tym samym użytkownik wie, że alarm został 
przyjęty. ATOM łączy się z pozostałymi urządzeniami poprzez fale radiowe o zarezerwowanej 
częstotliwości socjalnej w UE. Oznacza to, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo zakłóceń 
interferencyjnych. Przyciski ATOM używają częstotliwości 869MHz. Trwałość baterii zależy od 
otoczenia radiowego i ilości przyciśnięć. Przy 4 alarmach dziennie żywotność baterii ocenia się na 5 -
10 lat. Właściwości-małe wymiary 44x35x11 mm, 13,2g. Noszony na szyi lub jako bransoleta. 
Hermetyczny IPX7. Bateria o długiej żywotności. Funkcje: Alarm niskiego stanu baterii, Kontrola 
zasięgu radiowego, Aktywacja alarmów bezpieczeństwa, Alarmy testowe, Dostępność, Przycisk 
alarmowy zróżnicowany wielkością, kolorem, wzorem dotykowym. Może być przyciskany w każdym 
punkcie swojej powierzchni. Metodologia wyliczenia amortyzacji urządzeń do teleopieki, tj.: termin 
całkowitej amortyzacji urządzenia do teleopieki: 5 lat. Całkowity koszt zakupu urządzenia do teleopieki: 
1432,77 zł i planowany miesięczny odpis wobec jednej sztuki urządzenia 23,88 zł. 
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Zadanie 2: Wdrożenie opieki nad osobami niesamodzielnymi w formie telemedycyny. Wydatek 13: 
usługa teleopieki Call Center dla 30 pacjentów 

W celu zapewnienia UP pełnej ochrony 24h/7 dni w tygodniu zakupiona zostanie na czas trwania 
projektu usługa abonamentowa dla wszystkich UP. Po naciśnięciu czerwonego przycisku, system 
nawiązuje połączenie głosowe z Centrum Telemedycznym, w którym pracująca kadra medyczna udzieli 
fachowej pomocy. Wnioskodawca po analizie rynku uwzględnił ofertę firmy posiadającej ogromne 
doświadczenie w tej dziedzinie. Należy podkreślić, iż obejmując swoją opieką grupę uczestników z 
wynikiem do 60 pkt w skali Barthel Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić im pełne możliwe 
bezpieczeństwo. Mając świadomość odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników inwestycja w 
telemedycynę jest w pełni uzasadniona i konieczna- spełnia wszystkie kryteria kwalifikowalności 
wydatków. 

Urządzenie to wyposażone jest w głośnik dużej mocy oraz czuły mikrofon. Po uruchomieniu alarmu 
pracownik Centrum Alarmowego odbiera połączenie telefoniczne wykonywane przez urządzenie do 
teleopieki oraz zbiera potrzebny wywiad i diagnozuje problem. Decyzję odnośnie niezwłocznego 
wezwania służb ratunkowych podejmuje osoba wzywająca pomocy. W przypadku alarmu niezwłocznie 
jest o tym informowany opiekun faktyczny Uczestnika Projektu i Pielęgniarka Koordynator. Centrum 
Alarmowe upewnia się telefonicznie czy potrzebna pomoc została pacjentowi udzielona. W przypadku 
zagrożenia, teleopieka powinna zapewnić otrzymanie szybkiej pomocy. Osoby korzystające z 
bransoletek i terminali komunik. zostaną przeszkolone z obsługi urządzeń do teleopieki. Uzasadnia to 
wskaźnik realizacji celu- ,,Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie" na poziomie 30. Usługi 
montażu urządzeń w miejscach zamieszkania Uczestników i przeszkolenia pacjentów z zakresu ich 
obsługi będzie wykonywał inny usługodawca aniżeli Centrum Alarmowe, będące dostawcą urządzeń 
do teleopieki. 

 

V. ZASTRZEŻENIA 

5.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rozpoczęcia realizacji zamówienia, jeżeli wystąpią 
przyczyny od niego niezależne, nieznane w chwili publikowania zapytania ofertowego. 

5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z oferentów bez podawania 
uzasadnienia. 

5.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku 
wpływu identycznych ofert. 

5.4 Zamawiający zastrzega, że zakres wsparcia może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji 
Projektu. 

5.5 Cena przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane  
z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie opłaty o charakterze publicznoprawnym i inne  
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(w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami 
itp.). 

5.6 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów. 

5.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
Podwykonawcom. 

5.9 Ponadto Zamawiający wymaga, aby: 

• składane dokumenty były sporządzone w języku polskim; 
• Wykonawca złożył tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę; 

• treść złożonej oferty odpowiadała treści zapytania ofertowego; 
• Wykonawca poniósł wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
• każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz  

z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację); 

• poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, były parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  
 

VI. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO 
ZAMÓWIENIA   

6.1 Zamawiający uzależnia zawarcie umowy od zgody na dokonanie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych Uczestników Projektu „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko- wsparcie w formie 
zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego” Wykonawcy, przez Instytucję Pośredniczącą  
tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (WUP).  

6.2 Brak zgody Instytucji Pośredniczącej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (WUP)  
na powierzenie przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu z zakresu teleopieki 
oznacza unieważnienie zapytania ofertowego.  

6.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania po podpisaniu 
umowy z wykonawcą w zakresie rozszerzenia usługi o usługi nieobjęte zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne.  

 

VII. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WOBEC OFERENTA 

7.1 Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:  
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• wypełniony załącznik nr 1 (formularz ofertowy), 

• wypełniony załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych/oświadczenie o zdolności do czynności prawnych – jeśli dotyczy), 

• wypełniony załącznik nr 3 (oświadczenie, że Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo  
z Zamawiającym), 

• wypełniony załącznik nr 4 (oświadczenie, że Oferent ma uprawnienia do świadczenia usługi teleopieki 
medycznej), 

• wypełniony załącznik nr 5 (oświadczenie potwierdzające doświadczenie Oferenta). 

7.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego  
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta  
do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

 

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Od dnia podpisania umowy (ok. 08.07.2019 r.) do 31.07.2020 r. 

 

IX. KRYTERIA OCENY  

9.1 Kryteria formalne:  

Złożenie oferty wraz z załącznikami w określonym terminie do biura Projektu w formie papierowej lub 
skanów całości oferty na adres mailowy lub fax. Decyduje data wpływu do biura Zamawiającego oraz 
data otrzymania oferty w postaci elektronicznej.  

Kryteria formalne podlegają ocenie 0-1 (0- nie spełnia 1- spełnia). Oferta nie podlega dalszej ocenie 
w przypadku niespełnienia kryteriów formalnych.  

9.2 Kryteria merytoryczne:  

1% = 1pkt 

K1 – Cena (brutto)   80% 

W kryterium oceny „cena” – najniższa cena otrzyma 80 punktów, a pozostałe proporcjonalnie mniej po 
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do ceny najniższej. 

K2 – Doświadczenie 20% 

W kryterium „doświadczenie” punkty zostaną przydzielone w następujący sposób: 

a) poniżej 1 roku – 0 punktów; 
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b) 1 rok – 10 punktów; 

c) 2 lata i powyżej– 20 punktów. 

W kryterium „doświadczenie” można osiągnąć maksimum 20 punktów. 

Łącznie w ramach obu kryteriów można osiągnąć 100 punktów (waga 100%).  

 

X. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

10.1 Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz 
informacje określone w sposób jednoznaczny.  

10.2 Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego 
dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.  

10.3 Oferta powinna zawierać: 

(a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego,  

(b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania,  

(c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail oraz  
nr telefonu,  

(d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów,  

(e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres  
30 dni od upływu terminu do składania ofert),  

(f) całkowitą cenę brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia, cenę należy wyrazić 
w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

(g) wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dotyczące posiadanego doświadczenia  
w zakresie przedmiotu zamówienia,  

(h) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika  
z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo, 

(i) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach;  

(j) aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz wydruk parafowanego (na każdej stronie) 
niniejszego zapytania ofertowego.  

10.4 Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym.  
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10.5 Treść, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi integralny element oferty 
(zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania).  

 

XI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN ZŁÓŻENIA OFERTY  

11.1 Ofertę z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 03/06/2019/PF – w zakresie świadczenia całodobowej 
teleopieki medycznej Call Center dla osób niesamodzielnych” należy złożyć w formie pisemnej lub 
mailowej (skan dokumentów) w terminie do 6 lipca 2019 r. do godz. 24:00.  

11.2 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu mailowo na adres: 
jeszczebedziepieknie@swietarodzina.com.pl w formie skanów, faksem na numer 42 2549682  
lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny  
Sp. z o. o., ul. Wigury 19, 90-302 Łódź lub w tymczasowym biurze Projektu przy ul. Wigury 15 (wejście 
od ul. Sienkiewicza), klatka II, nr lokalu: u5, 90-302 Łódź.  Ofertę można złożyć także za pośrednictwem 
operatora pocztowego na adres:  

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. 

ul. Wigury 19, 90-302 Łódź  

Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej, scanów i mailowej uznaje się wpływ oferty  
do siedziby Zamawiającego oraz na adres mailowy.  

11.3 Zamawiający dokona oceny ofert w dniu 8 lipca 2019 r. 

11.4 Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego  
w szczególności i ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania  
do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego oraz 
o ile okaże się to konieczne dla prawidłowej realizacji Projektu  
lub przedmiotu zapytania. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie podana  
do publicznej wiadomości. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin 
składania ofert. Informacja taka zostanie podana na stronie internetowej zamawiającego.  

11.5 Zamawiający może także wycofać swoją ofertę. 

11.6 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

12.1 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.swietarodzina.com.pl 

Wyłoniony oferent zostanie powiadomiony mailowo w ciągu 3 dni od daty zakończenia oceny 
złożonych ofert. 
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XII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Pani Karolina Rembowska pod numerem telefonu (+48) 518 750 200 
oraz adresem mail: jeszczebedziepieknie@swietarodzina.com.pl 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

13.1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 03/06/2019/PF – formularz ofertowy 

13.2 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 03/06/2019/PF – oświadczenia 

13.3 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 03/06/2019/PF – informacja o braku powiązań 
kapitałowych i osobowych 

13.4 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 03/06/2019/PF – oświadczenie o posiadaniu 
uprawnień/kwalifikacji do świadczenia usługi teleopieki 

13.5 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 01/10/2018/PD – oświadczenie o posiadanym 
doświadczeniu. 


