ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro.
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
(art. 4 pkt.8).
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Zgorzelecki – Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka”
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A,
59-900 Zgorzelec, NIP 615 18 11 188,
Adres właściwy do doręczeń faktur i dostawy przedmiotu zamówienia:
Odbiorca : Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka”
ul. Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Barbara Juszkiewicz – Administrator
tel. 75 64 916 32 e-mail: przetargi@dps-jutrzenka-zgorzelec.pl
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno –
Opiekuńczego dotyczące terapii leczniczych internistycznych mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje systematyczne konsultacje szkoleniowe i instrukcje
pracowników Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego dotyczące terapii leczniczych
internistycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej “Jutrzenka” w Zgorzelcu
i prowadzonej w tym zakresie zleconej terapii farmakologicznej i fizjoterapeutycznej;
Udział w posiedzeniu Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego raz w tygodniu w środę
w godzinach od 11:00 do 14:00 tj. 3 godziny tygodniowo lub w inny dzień tygodnia,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Wykonawca poświadcza swój udział podpisem w zeszycie protokołów posiedzenia
Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego.
2. Uwagi dodatkowe:
Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 jest integralną częścią niniejszego zaproszenia
i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
III. Wymagania od Wykonawców( załączniki do formularza oferty):
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie zawodowe
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykonał w ostatnich 3 latach
co najmniej 1 porównywalną usługę zbliżoną w swoim zakresie do przedmiotu zamówienia
na kwotę co najmniej 6 000,00 zł brutto. (sześć tysięcy złotych)
W celu wykazania spełnienia tego wymogu należy złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu - wypełniony i podpisany zał. Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
2. Przedłożą wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący zał. nr 1 do Zaproszenia
do składania ofert.
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3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu
lekarza,
z obowiązującymi tym względzie przepisami (ustawa o zawodach lekarza
i lekarza dentysty).
Wykazanie spełnienia tego wymogu - Wykonawca potwierdzi składając oświadczenie
zawarte w punkcie VI ”formularza ofertowego”.
4. Wykonawca dołączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji. W sytuacji gdy Wykonawca nie przedłoży ww. dokumentu,
Zamawiający przed podpisaniem umowy zwrócił się o jego przedłożenie.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE
Poniższą ofertę należy:
1.

2.

3.

Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie - listem) na załączonym „Formularzu oferty
do dnia 29.12.2020 r. do godziny 12:00
oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, zaadresować na adres Zamawiającego
i opisać: „Oferta cenowa - Konsultacje internistyczne”
Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca który złoży ofertę
najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym
wzorem.
Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena - przy założeniu, że wykonawca
złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

VI. DANE DOTYCZACE ZŁOŻENIA OFERTY
1.
Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2.
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty według takiego samego schematu, załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
3.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi byś sporządzona
w języku polskim w formie pisemnej, czytelnie w sposób trwały.
4.
Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5.
Wszelkie poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6.
Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy
Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne poniżej 30 000 EURO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka”,
ul. Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec;
2. Inspektorem
ochrony
danych
osobowych
jest
Pani
Anna
Bąk,
kontakt
e-mail:
iod.dps@powiat.zgorzelec.pl , tel.: 603 154 875, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, budynek 8A, II
piętro pokój 311 ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 Euro na wykonanie zadania pn.:
Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego dotyczące
terapii leczniczych internistycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/ Pana danych
osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Załączniki:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy zał. nr 2
3. Wzór Umowy - załącznik nr 3

ZATWIERDZIŁ:
Danuta Świątek
Dyrektor Dom Pomocy Społecznej
„Jutrzenka” w Zgorzelcu
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