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Katowice, dnia 01.04.2021 r. 

 
Nr sprawy: 1/2021/9.2.6 USŁUGI ZDROWOTNE/TWOJE ZDROWIE 

 

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

z dn. 01.04.2021 r. 

 

I. INFORMACJE O OGŁOSZENIU  

 

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy POZ i lekarzy specjalistów. 

 

Termin składania ofert:  09.04.2021 r. do godz. 10.00 

 

UWAGA: oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Nie przewiduje się 

publicznego otwarcia ofert. 

 

Miejsce i sposób składania oferty 

A. Miejsce: 
1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres: ul. Francuska 98A/42,  
  40-507 Katowice; w zamkniętej i opisanej kopercie zgodnie ze wzorem:  
   Nr sprawy: 1/2021/9.2.6 USŁUGI ZDROWOTNE/TWOJE ZDROWIE 

   Dane umożliwiające identyfikację Oferenta 

 

2. Elektronicznie na adres e-mail zamowienia.twojezdrowie@gmail.com, przesyłając 

skan wypełnionej i podpisanej oferty, w tytule wpisując:  

   Nr sprawy: 1/2021/9.2.6 USŁUGI ZDROWOTNE/TWOJE ZDROWIE 

 

3. Elektronicznie, zamieszczając skan wypełnionej i podpisanej oferty w Bazie 
konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
 

B. Sposób składania oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie 
treści, a kolejne strony powinny zostać ponumerowane i zaparafowane. W przypadku 
Wykonawców zagranicznych oferty sporządzone w języku Wykonawcy muszą zawierać 
polskie tłumaczenie. 

2. Oferta powinna być tak sporządzona, aby można było stwierdzić zgodność oferty  
z zapytaniem oraz powinna posiadać cenę. 

3. Ofertę należy sporządzić na drukach stanowiących załącznik do Zapytania ofertowego – 
Załącznik 1. Formularz oferty. 

4. Ofertę należy podpisać przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub 
posiadającą pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnika należy załączyć kserokopię 
pełnomocnictwa. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
7. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym: zaliczkę na podatek oraz składki ZUS zgodnie z obowiązującymi 

mailto:zamowienia.twojezdrowie@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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przepisami. 
8. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu 

uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. 
9. Ofertę zawierającą wszystkie załączniki i oświadczenia należy złożyć w zamkniętej 

kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) lub przesłać skan wypełnionej  
i podpisanej oferty elektronicznie, na wskazany adres e-mail. 

10.  W przypadku składania oferty osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) zamkniętą 
kopertę należy opisać, podając numer sprawy oraz opieczętować lub opisać danymi 
umożliwiającymi identyfikację Oferenta. 

11.  W przypadku składania skanu wypełnionej i podpisanej oferty elektronicznie w tytule 
maila należy podać numer sprawy. 

 

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:   

zamowienia.twojezdrowie@gmail.com 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:   

Ewelina Dzieża, tel. +48 721 060 610, e-mail: zamowienia.twojezrowie@gmail.com od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8:00 do 16:00 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:   

Świadczenie usług zdrowotnych tj. konsultacji medycznych dla uczestników projektu przez: 

- lekarzy POZ (internistów) – CZĘŚĆ I 

- lekarzy specjalistów (ortopedę, neurologa, urologa, kardiologa i innych) – CZĘŚĆ II 

 

Kategoria:  

Usługi.  

 

Podkategoria ogłoszenia:  

Usługi inne. 

 

Miejsce realizacji zamówienia:  

Województwo: śląskie  

Powiat: Katowice  

Miejscowość: Katowice 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Cel zamówienia: 

Zamówienie udzielane jest w celu realizacji projektu pn.: „Usługi zdrowotne dla Seniorów 65+” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś 
priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne  
i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych. 
 

 

mailto:zamowienia.twojezdrowie@gmail.com
mailto:zamowienia.twojezrowie@gmail.com
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Opis przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie usług zdrowotnych/konsultacji dla uczestników projektu przez: 

- lekarzy POZ (internistów) – CZĘŚĆ I 

- lekarzy specjalistów (ortopedę, neurologa, urologa, kardiologa i innych) – CZĘŚĆ II 

 

Charakterystyka usług: 
 
CZĘŚĆ I: Świadczenie usług zdrowotnych/konsultacji dla uczestników projektu przez lekarzy POZ 
(internistów). 
 
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (umowa cywilnoprawna)/kontrakt. 
 
Liczba konsultacji w ramach usług zdrowotnych: do 270 konsultacji w projekcie. 
 
Miejsce świadczenia usług: Pomieszczenia Zamawiającego przy ul. Ligockiej 3a, 40-570 Katowice lub ul. 
Zgrzebnioka 29a, 40-520 Katowice. 
 
Wykorzystanie sprzętu medycznego: Usługi świadczone będą z wykorzystaniem urządzeń, sprzętu i 
wyposażenia medycznego posiadanego przez Zamawiającego w podanych lokalizacjach. 
 
Lekarz POZ będzie udzielał usług zdrowotnych/konsultacji dla uczestników projektu. W trakcie projektu 
przewidziano 3 konsultacje dla każdego uczestnika*: 

- na początku projektu (pierwsza wizyta), 
- w trakcie (druga wizyta), 
- na zakończenie (wizyta końcowa). 
 

* zakładana liczba uczestników projektu: 90 osób. 

 
Podczas pierwszej wizyty lekarza POZ zdecyduje do jakich specjalistów zostanie skierowany uczestnik, 
wyznaczając podstawowe badania. W połowie udziału uczestnika w projekcie (podczas drugiej wizyty) 
lekarz POZ będzie miał za zadanie ocenę zastosowanych usług, badań, zabiegów i wyznaczenie dalszego 
sposobu postępowania medycznego w projekcie. Podczas wizyty końcowej lekarz POZ dokona 
podsumowania zastosowanych terapii, badań, usług wraz ze wskazaniem dalszego postępowania 
medycznego. 
 
Lekarz POZ będzie wskazywał program działań medycznych dla każdego uczestnika w projekcie, 
weryfikując (podczas drugiej wizyty) zastosowania medyczne i podsumowując efekty udziału 
uczestnika w projekcie podczas wizyty końcowej.  
 
Usługi zdrowotne świadczone przez lekarzy POZ muszą być realizowane w oparciu o Evidence Based 
Medicine. 
 

CZĘŚĆ II: Świadczenie usług zdrowotnych/konsultacji dla uczestników projektu przez lekarzy 
specjalistów (ortopedę, neurologa, urologa, kardiologa i innych). 
 
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (umowa cywilnoprawna)/kontrakt. 
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Liczba konsultacji w ramach usług zdrowotnych: ok. 8 konsultacji dla każdego uczestnika tj. 8 x 90 
uczestników = ok. 720 konsultacji realizowanych przez wszystkich specjalistów łącznie. 
 
Miejsce świadczenia usług: Pomieszczenia Zamawiającego przy ul. Ligockiej 3a, 40-570 Katowice lub ul. 
Zgrzebnioka 29a, 40-520 Katowice. 
 
Wykorzystanie sprzętu medycznego: Usługi świadczone będą z wykorzystaniem urządzeń, sprzętu i 
wyposażenia medycznego posiadanego przez Zamawiającego w podanej lokalizacji. 
 
Lekarze specjaliści będą udzielali usług zdrowotnych/konsultacji dla uczestników projektu. W trakcie 
projektu przewidziano do 8 konsultacji specjalistycznych dla każdego uczestnika*.   
 
Liczba poszczególnych konsultacji specjalistycznych będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb 
uczestników projektu.  Lekarz POZ podczas pierwszej i drugiej wizyty będzie kierował uczestników 
projektu na konsultacje specjalistyczne.  Wynik odbytej konsultacji – zastosowane terapie, wskazania 
medyczne, badania – będą odnotowywane w karcie pacjenta, do której będzie miał wgląd lekarz POZ 
celem oceny stanu zdrowia uczestnika projektu celem podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu 
medycznym. 
 
* zakładana liczba uczestników projektu: 90 osób. 

 
Usługi zdrowotne świadczone przez lekarzy specjalistów muszą być realizowane w oparciu o Evidence 
Based Medicine 
  

 

Kod CPV  

85121200-5  
 
Nazwa kodu CPV 

Specjalistyczne usługi medyczne 

 
Dodatkowe przedmioty zamówienia  
85121100-4 Ogólne usługi lekarskie 

 

Harmonogram realizacji zamówienia:  

Od 04.2021 r. do 30.11.2022 r.  

 

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: 

CZĘŚĆ I  

Oferent musi wykazać, iż posiada kwalifikacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z  

ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1172), która definiuje, że za lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej uznaje się lekarza: 

- posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej; 

- odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej; 

- posiadającego specjalizację II stopnia w zakresie medycyny ogólnej. 

CZĘŚĆ II  
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Oferent musi wykazać, iż posiada prawo wykonywania zawodu lekarza o danej specjalizacji i/lub tytuł 

dyplomowanego lekarza o danej specjalności.  Oferent wykazuje uprawnienia w specjalizacji, w 

zakresie której składa ofertę. 

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższego kryterium w zakresie CZĘŚCI I i II na podstawie Oświadczenia 

Oferenta zawartego w Formularzu oferty oraz załączony do Formularz oferty dokument (kopię), 

potwierdzający spełnienie opisanego warunku.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania 

Oferenta do okazania oryginału dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium. 

 

Wiedza i doświadczenie: 

Nie dotyczy 

 

Potencjał techniczny: 

Nie dotyczy. 

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Nie dotyczy. 

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Nie dotyczy. 

 

Dodatkowe warunki: 

Nie dotyczy. 

 

Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a także dokonania w niej zmian 

nieistotnych. 

1. Zmiana umowy może nastąpić, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej 
pojawi się potrzeba zmiany realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany 
sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

2. Zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy możliwa jest w sytuacji zmniejszenia albo 
zwiększenia zakresu niezbędnego do wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia możliwa jest w wypadku zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości urządzeń oraz usług  określonych w umowie. 

4. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek 
pisarskich lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku 
wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego 
postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy - za jego zgodą - zamówień 
uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości przedmiotowego 
zamówienia. 

6. W przypadku pojawienia się siły wyższej. 
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Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferentów: 

1. Formularz oferty wraz z załącznikami: 
a) Załącznik nr 1: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  
b) Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium:  Uprawnienia do 

wykonania określonej działalności lub czynności. 
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy) 

 

Zamówienia uzupełniające: 

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, jeżeli harmonogram realizacji Projektu zostanie 

wydłużony lub w przypadku innych zmian w projekcie, mających wpływ na konieczność poszerzenia 

lub wydłużenia zakresu lub okresu realizacji przedmiotowego Zamówienia. Zamówienie zostanie 

udzielone w zakresie usług, które były już wykonywane jako zamówienie podstawowe.  Udzielenie 

zamówienia nastąpi w okresie do trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Przedmiot 

zamówienia podstawowego i nowego będzie zgodny (tożsamy). 

 

III. OCENA OFERT 

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 

 

Kryterium 
Wartość punktowa 

wagi  

Cena  - cena brutto za jedną konsultację (w PLN) 100% (100 pkt) 

 

 

Ocena kryterium „Cena” 

 

Cena brutto (C) 

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę (cenę oferty brutto) otrzyma 100 pkt. 

Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w oparciu o wzór: 

 

C = Cena oferty najniższej/Cena oferty badanej x 100 

 
2. W zakresie CZĘŚCI I Zamawiający dokona wyboru 3 najkorzystniejszych ofert. 

3. W zakresie CZĘŚCI II Zamawiający dokona wyboru 1 najkorzystniejszej oferty w każdym zakresie 

specjalizacji (ortopedycznej, neurologicznej, urologicznej, kardiologicznej i każdej innej, która 

zostanie złożona w niniejszym postępowaniu). 

4. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert/najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny 

ofert zgodnie z powyższym kryterium oceny i sposobem przyznawania punktacji - odrębnie dla 

CZĘŚCI I i CZĘŚCI  II Zamówienia. 

5. Za najkorzystniejsze w każdej części Zamówienia zoastaną uznane: 

- 3 najkorzystniejsze oferty w CZĘŚCI I, 
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- 1 najkorzystniejsza oferta danej specjalizacji w CZĘŚCI II. 

6. W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do 

dwóch miejsc po przecinku. 

IV. WYKLUCZENIA  

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień 

sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym  

z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Oferent 

zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia – załączonego w treści 

Formularza oferty. 

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i/lub osobowo zostaną 

wykluczone z postępowania, a zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania 

nie zostanie im udzielone.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 
c) z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
e) 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. 

2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału  

w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych 

załączników,  lub też złożyli ofertę po terminie. 

V. ZAŁĄCZNIKI  

1. Formularz oferty (w tym: Załączniki i Oświadczenia), 

2. Umowa (projekt). 

 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OFERENTA 

1. Administratorem danych osobowych Oferenta oraz osób przez niego wskazanych w 
Formularzu oferty oraz załącznikach jest Zamawiający, z którym można się kontaktować: 
telefonicznie pod numerem +48 530 156 479 e-mail: biuro@twojezdrowie.pl. 

2. Dane osobowe Oferenta oraz osób przez niego wskazanych w Formularzu oferty oraz 
załącznikach przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego w zgodzie z zasadą konkurencyjności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – czyli 
do podjęcia działań na żądanie Oferenta przed zawarciem umowy – rozpatrzenia złożonej 
oferty.  

3. Dane przetwarzane będą przez okres 10 lat od zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa 
w rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

4. Odbiorcami danych są: 
a. podmiot Beneficjenta Projektu oraz inne podmioty, którym Zamawiający powierzy 

przetwarzanie danych, wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego, m.in. w ramach usług hostingowych, informatycznych, 
prawnych, finansowo-księgowych, doradczych i audytowych. 

b. podmioty i osoby zainteresowane postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
w związku z tym, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest co do zasady 
jawne. Informacje zostaną udostępnione w Informacji z otwarcia ofert, w zakresie: nazwa 
i dane adresowe Oferenta.  

c. Województwo Śląskie, które stanie się ich odrębnych administratorem w momencie ich 
przekazania przez Zamawiającego, na podstawie obowiązku prawnego administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

d. pozostali odbiorcy, którym udostępnienie danych Oferenta okaże się niezbędne dla 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego np. firmy kurierskie 
i pocztowe, banki, a którzy staną się administratorami tych danych Oferenta w momencie 
ich udostępnienia. 

5. Oferentowi oraz osobom przez niego wskazanym w Formularzu oferty oraz załącznikach 
przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 
Warszawa).  

6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w treści Zapytania 
ofertowego i załącznikach jest niezbędne do rozpatrzenia złożonej oferty. Podanie danych 
wykraczających poza wymagany zakres jest dobrowolne i odbywa się za zgodą Oferenta.  
 

VII. DANE ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Zamawiający:  

Twoje Zdrowie Spółka Akcyjna 

 

Adres siedziby:  

ul. Francuska 98A/42 
40-507 Katowice 
  

NIP:  

6342846217 

 

REGON:  

3624716380 

 

Tryb:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjności na podstawie Wytycznych w 

zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, wydane przez 

Ministerstwo Rozwoju z dn. 21 grudnia 2020 r. (dalej: Wytyczne) – zamówienie o wartości 

przekraczającej 50 000,00 PLN netto przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności. 

Beneficjent nie należy do sektora finansów publicznych, tym samym nie ma obowiązku stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. 

zm.) 
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Tytuł projektu:  

„Usługi zdrowotne dla Seniorów 65+”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa IX. Włączenie 

społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6. 

Rozwój usług zdrowotnych – konkurs. 

 

Nr projektu:   WND-RPSL.09.02.06-24-061A/19-007  

 

Inne źródła finansowania:  Nie dotyczy  

 

Informacje o zamówieniu: https://twojezdrowie.pl/  

  

 

 

 

        Mikołaj Machowski 
 

Prezes Zarządu 
 

 

https://twojezdrowie.pl/

