Projekt nr umowy RPLD.09.02.01-10-E006/18 ,,Nie ma jak w domu- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób
niesamodzielnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Łódź, dnia 10.03.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/03/2020/PI- szkolenia
CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych
dla potrzeb Projektu pn.: ,,Nie ma jak w domu- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób
niesamodzielnych” (RPLD.09.02.01-10-E006/18), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
I. Zamawiający: CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o. o., ul. Wigury 19, 90-302, Łódź
II. Przedmiot Zapytania Ofertowego
Przedmiot niniejszego zapytania: usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń
specjalistycznych dla opiekunów osób niesamodzielnych w obszarze kompleksowej opieki nad osobami
niesamodzielnymi oraz na przygotowaniu materiałów szkoleniowych na szkolenie w ramach Projektu
pn.: ,,Nie ma jak w domu- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych”.
KOD CPV:
92312212-0 Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych,
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
III. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:
Zapytanie dotyczy usługi przygotowania i przeprowadzenia 36 szkoleń dla opiekunów osób niesamodzielnych w
ramach Projektu pn.: ,,Nie ma jak w domu- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób
niesamodzielnych”. Zgodnie z założeniami Projektu świadczone są usługi z zakresu opieki medycznej,
pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, psychologicznej, logopedycznej i dietetycznej na rzecz Uczestników Projektu w
ich miejscach zamieszkania, mające na celu wypełnianie luk istniejącego sytemu (w przypadku braku dostępności
lub długiego czasu oczekiwania) poprzez zaoferowanie bezpłatnych świadczeń. Projekt przewiduje zapewnienie
kompleksowego wsparcia interdyscyplinarnego zespołu opieki długoterminowej.
Grupę docelową w ramach Projektu stanowi 30-osobowa grupa osób niesamodzielnych (wynik wg skali Barthel
poniżej 60 pkt), u których w ciągu 36 poprzedzających miesięcy (tj. przed 1 września 2019 r.) doszło do udaru
mózgu z towarzyszącą wielochorobowością. Grupę docelową stanowi również grupa 6 osób ze zdiagnozowaną
demencją, których stan zgodnie z zaleceniem lekarza psychiatry wymaga wsparcia oraz ich opiekunowie
faktyczni.
1)

Szkolenia będą prowadzone w miejscu świadczenia wsparcia (czyli w domach osób niesamodzielnych).
Szczegółowy harmonogram świadczenia usługi (określający miejsca, dni i godziny szkoleń) będzie ustalony
w osobnym harmonogramie.

2)

Każdy opiekun osoby niesamodzielnej zostanie objęty szkoleniem z 2 bloków tematycznych (czas trwania
każdego bloku 3 h. Łączny czas szkolenia – 6 h). Uczestnicy szkoleń opiekują się osobami niesamodzielnymi,
po udarze mózgu, zdiagnozowanymi poniżej 60 pkt w skali Barthel oraz osobami ze zdiagnozowaną
demencją.

3)

Tematy szkoleń:
a) Temat pierwszy (3 godziny): samoopieka i zdrowy tryb życia, w tym:
•

znaczenie prawidłowego żywienia, znaczenie ruchu, umiejętność radzenia sobie ze stresem,
stosowanie używek; umiejętność obserwacji powikłań oddechowo-krążeniowych, przykurcze
i odleżyny;

•

jakość życia: relacje z rodziną, aktywność ruchowa i intelektualna;
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•

umiejętność samokontroli: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI,
body mass index);

b) Temat drugi (3 godziny): Przygotowanie domu chorego wobec zupełnie nowych potrzeb i możliwości.
c) Odrębną grupę stanowi grupa 6 opiekunów osób z demencją, wobec których największy nacisk zostanie
położony na umiejętność radzenia sobie z postępującymi zmianami osobowości bliskiej osoby, agresją,
niecierpliwością.
4)

Każdy uczestnik szkolenia zostanie poinformowany o zasadach równości płci.

5)

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe obejmujące zakres materiału omawianego
na szkoleniu.

6)

Szkolenia będą prowadzone wyłącznie przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

7)

Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie elementy zamówienia oraz wszystkie koszty
Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

8)

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę brutto jednego szkolenia.

9)

Termin realizacji zamówienia: marzec 2020 r. – maj 2020 r. W sumie: 2*3 h szkolenia dla 36 opiekunów
osób niesamodzielnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości przeprowadzonych szkoleń oraz modyfikacji dat szkoleń.
Szkolenia odbywać się będą w miejscach, w dniach i godzinach wskazanych wcześniej przez Zamawiającego
w osobnym harmonogramie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia/zmiany okresu świadczenia usługi.
IV. Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
V. Termin i sposób złożenia oferty.
1.Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Termin złożenia ofert: 19 marca 2020 r., do godziny 24.00.
3. Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 szkolenie.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Spełnienie warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty.
VI. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
• Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy;
• Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień/kwalifikacji
do świadczenia ww. usługi szkoleniowej;
• Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań.
Wykluczenia
a) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty które są powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru
Wykonawcy, polegające w szczególności na:
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•
•
•
•

uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków oferty z wybranym do realizacji zamówienia
Wykonawcą.
d) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Oferenci, którzy: nie złożą oferty na wzorze (Załącznik
nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego.
e) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Oferenci, którzy nie posiadają uprawnień/kwalifikacji
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określonych w niniejszym zapytaniu i nie przedłożyli
wymaganych dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków.
Miejsce składania ofert.
1. Oferta w formie załączników do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty
elektronicznej na adres: niemajakwdomu@swietarodzina.com.pl (skan z podpisem), poczty, kuriera lub
też dostarczona osobiście do tymczasowego biura projektu:
CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.
ul. Wigury 15, 90-302 w Łodzi – klatka II, lok. U5 (wejście od ul. Sienkiewicza)
do dnia: 19 marca 2020 r. do godz. 24:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe nr
02/03/2020 PI – Nie ma jak w domu- szkolenia. Nie otwierać do godz. 24:00 do dnia 19 marca 2020 r.”
2. Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku składania oferty w formie papierowej zarówno oferta, jak i dołączone do niej załączniki
powinny być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie podpisane.
5. Dokumenty wysyłane drogą mailową powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych.
6. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20 marca 2020 r.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
8. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: niemajakwdomu@swietarodzina.com.pl
9. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem
potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
VII. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 21 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
VIII. Rozstrzygniecie zapytania ofertowego
Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana w zakładce ogłoszenia na stronie:
https://www.swietarodzina.com.pl/nie-ma-jak-w-domu oraz informacja o wyborze oferty zostanie przesłana
drogą mailową do osób, które tą drogą złożyły ofertę.
IX. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena – waga 100%. W sytuacji, gdy ceny dwóch ofert
najkorzystniejszych będą takie same, Komisja wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejsze warunki poza
cenowe.
1. Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał
ponieść Zamawiający z uwzględnieniem m.in. podatku od towaru i usług (VAT).
2. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę w ramach danej części przedmiotu zamówienia, oferty
z cenami wariantowymi będą odrzucone. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona
do dwóch miejsc po przecinku.
3. Sposób obliczenia oferty: Oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru: najniższa oferowana
cena/cena oferty badanej* 100 pkt * 100% = liczba punktów. Maksymalna ilość punktów za cenę – 100 pkt.
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4. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu realizacji zamówienia publicznego:
a) Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymaganiom określonym
w zapytaniu i jego załącznikach.
c) Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie pisemnej umowy, której wzór zostanie przekazany wybranemu
Wykonawcy niezwłocznie po wyborze jego oferty.
d) Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
f) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem
Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na przedmiotowe zapytanie.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku,
gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi.
X. Osoba upoważniona kontaktów z Oferentami: Ilona Błasiak, tel. 731-226-522.
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