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Zapytanie ofertowe

 na podstawie procedury okre ślonej w zakładowym Regulaminie udzielania

zamówie ń publicznych   

o warto ści powy żej 14 000 euro netto do 30 000 euro netto 

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  w  Busku-Zdroju,

ul.  Sądowa  9   zaprasza  do  złożenia  oferty  cenowej  na  zamówienie,  które  swoim

zakresem obejmuje:

 „wykonanie  usług  zdrowotnych  w  zakresie  diagnostyki  obrazowej  (RTG)

obowi ązującej w podstawowej opiece zdrowotnej dla SPZPOZ Busk o-Zdrój.”

1.     Zamawiaj ący  

Samodzielny Publiczny Zespół 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 

28-100 Busko-Zdrój

Tel. 41 356-71-24 Fax. 41 356 71 15, e-mail. biuro@spzpoz.busko.pl 

Godziny urzędowania: od 7:00 do 14:35

2.   Szczegółowy   opis     przedmiotu     zamówienia     :     

    Wykonanie  diagnostyki  obrazowej  (RTG)  obowiązującej  w  podstawowej  opiece

zdrowotnej określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013

roku   w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych   z  zakresu  podstawowej  opieki

zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.86) wyszczególnionej w arkuszu

asortymentowo-cenowym,  stanowiącym  Załącznik  Nr  2  do  niniejszego  zapytania

ofertowego. 

1) Realizacja  przedmiotu  zamówienia  będzie  wykonywana  sukcesywnie  przez

okres   12 miesięcy od 01.07.2017r. do 30.06.2018r. 

2) Punkt wykonywania pacjentom zdjęć radiologicznych (RTG)  zlokalizowany na

terenie miasta Busko-Zdrój i dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach  od

7.30 do 18.00.  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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3) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć Punkt wykonywania pacjentom zdjęć

radiologicznych  (RTG) w sprzęt  niezbędny  do funkcjonowania   oraz  zgodny

z obowiązującymi normami.

4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykwalifikowany personel do wykonania

           zamówienia, w tym 1 lekarza radiologa.  

5) Wyniki  zdjęć  radiologicznych  (RTG)  wraz  z  opisem  lekarza  radiologa  będą

udostępnione w ciągu 3 dni pracujących od momentu wykonania.

6) Wykonawca  zobowiązany  jest  realizować  przedmiot  zamówienia  zgodnie

z  obowiązującymi  aktualnie  przepisami  prawnymi  w  sposób  odpowiadający

zasadom współczesnej wiedzy medycznej  prowadząc stosowną  dokumentację

medyczną.

7)  Wykonawca  zobowiązany  jest  świadczyć  usługi  zgodnie  z  wymogami

Narodowego  Funduszu  Zdrowia,  który  zastrzega  sobie  prawo  do

przeprowadzania kontroli przedmiotu zamówienia. 

8) Ceny badań RTG zawierają koszt opisu przez lekarza radiologa.

9) Faktury  za  wykonane badania  wystawiane  będą  przez  Wykonawcę  za  każdy

miesiąc  kalendarzowy   i  dostarczone  do  Zamawiającego  do  15-go  dnia

następnego miesiąca. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia faktury

u  Zamawiającego.  Wymaganym  załącznikiem  do  faktury  będzie  wykaz

wykonanych  zdjęć  radiologicznych  (RTG)  uwzględniający   wyszczególnienie

ilościowe  zleceń  poszczególnych  lekarzy  zatrudnionych  w SP ZPOZ Busko-

Zdrój.

10)  Zamawiający  nie  pokryje  kosztów  zdjęć  radiologicznych  (RTG)   innych  niż

wyszczególnione w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego – obowiązujących

w podstawowej  opiece zdrowotnej,  określonych  w ust.11 pkt  1-5  w części  IV

Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

(tekst  jednolity  Dz.U.  z  2016  roku  poz.86).  Wykonawca zobowiązany  jest  do

dokonywania weryfikacji skierowań lekarskich  i eliminowania innych zleceń niż

wyszczególnione w załączniku Nr 2.  W przypadku wykonania takiego zdjęcia

radiologicznego Wykonawca pokryje jego koszt. 
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3.     Opis     warunków     udziału     w     post ępowaniu:  

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają kompetencje,  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności,  jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

4.     Wykaz     oświadcze ń     i     dokumentów,     jakie     mają     dostarczy ć     wykonawcy     w     celu  

potwierdzenia     spełnienia     warunków     udziału     w     post ępowaniu:  

Dokumenty wymagane w postępowaniu:

1) Oferta cenowa zgodnie z załączonym  formularzem ofertowym, którego wzór

stanowi załącznik   Nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego,

2) Arkusz asortymentowo cenowy,  którego  wzór  stanowi  Załącznik  Nr  2  do

niniejszego zapytania ofertowego,

3) W przypadku publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej  wypis

z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej.

5) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z opisanym

warunkiem  w  pkt.  2  ppkt.  4)   wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  3  do

niniejszego zapytania ofertowego,

6) Zaparafowany  projekt  umowy  –  załącznik  nr  4  do  niniejszego  zapytania

ofertowego,

Wszystkie  kartki  złożonej  oferty  powinny być  kolejno ponumerowane,  a ilość

kartek wpisana do oferty cenowej. 

5.     Informacje     o     sposobie     porozumiewania     się     zamawiaj ącego     z     wykonawcami     

1)  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje oferenci przekazują

faxem pod  nr tel. 41 356-71-15 lub e-mailem biuro@spzpoz.busko.pl 

2) Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:  Anita Kozioł, tel. 41 356-71-24.
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3) Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni roboczych przed terminem otwarcia

ofert.

6.     Miejsce     oraz     termin     składania     i     otwarcia     ofert:  

1) Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.06.2017r. do godziny  11.00

w administracji Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki

Zdrowotnej: 28-100 Busko-Zdrój, ul.  Sądowa  9, II piętro  pokój  Nr 220.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  zapieczętowanej  w  sposób

gwarantujący  zachowanie  w  poufności  jej  treści  oraz  zabezpieczającej  jej

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

       „Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki  obrazowej (RTG)   

       obowi ązujących  w podstawowej opiece zdrowotnej dla SP ZPOZ B usko-Zdrój”.

2) Miejsce i termin otwarcia ofert: 

          Otwarcie ofert nastąpi w administracji Zamawiającego w dniu  20.06.2017r.       

          o godzinie  11.05 , pokój  202

         Otwarcie ofert jest jawne. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający podaje imię

         i nazwisko, nazwę (firmę) Oferenta, adres, cenę.

7.     Opis     kryteriów,     którymi     zamawiaj ący     będzie     się     kierował     przy     wyborze     oferty  

1) Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  głównym  i  jedynym  kryterium

podlegającym ocenie będzie cena  brutto przedmiotu zamówienia.

2) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty

z  uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i  podatków  (także  podatku  od  towarów

i  usług)  oraz  ewentualnych  upustów  i  rabatów.  Ofertę  cenową  należy

skalkulować w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia i zapisy SIWZ.

3) Cena musi obejmować całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest

zapłacić za realizację przedmiotu zamówienia.

4) Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji

przedmiotu zamówienia.
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5) Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

8.    Postanowienia ko ńcowe.  

1) O wyniku postępowania, zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich       

     wykonawców.

2) Zawiadomienie  o  wyborze  oferty  skierowane  do  wykonawcy,  którego  oferta

została  wybrana  będzie  zawierać  dodatkowo  wskazanie  terminu  zawarcia

umowy.

3) Cena zaoferowana przez Wykonawcę , którego oferta została wybrana,  do  

     podpisania  umowy będzie ceną umowy.

4) Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie 

     zawarta w  formie pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                  

Z poważaniem

Mariusz Klimczyk

Dyrektor SPZPOZ w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój, 13 czerwiec 2017 roku

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Formularz oferty 

2. Załącznik Nr 2: Arkusz asortymentowo-cenowy 

3. Załącznik nr 3: Wykaz osób 

4. Załącznik nr 4 : Projekt umowy

5.  Załącznik nr 5: Wzór umowy powierzenia
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