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Znak sprawy: DAO4-350-13/16

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
w Krakowie, ul. Wielicka 267
zaprasza do udziału w konkursie ofert na:

udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu
zawodów: psychologa
w ramach zadania: rozwój wsparcia
indywidualnego nad pacjentem
realizowanego w ramach projektu „Przebudowa
Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
w Krakowie oraz wdrożenie programu
edukacyjnego w zakresie opieki
długoterminowej”,
wykonywanego w ramach Programu PL 07
Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia
do trendów demograficzno – epidemiologicznych,
dofinansowanego z MF EOG 2009-2014
I NMF 2009-2014

Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014
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Dane Zamawiającego
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków.
Nr telefonu: (12) 658-43-24.
Nr faxu: (12) 658-43-76.
e-mail: zol@zol.krakow.pl; strona WWW: www.zol.krakow.pl

Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia: Świadczenia zdrowotne z zakresu zawodów:
psychologa, w ramach zadania: rozwój wsparcia indywidualnego nad
pacjentem,
realizowanego
w
ramach
projektu
zatytułowanego
„Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki
długoterminowej”.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie
świadczeń zdrowotnych w zakresie zawodów:
• Psychologa
część nr 1 i 2 – po jednej osobie.
na podstawie:
art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.
jedn. Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust.
1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015,
poz. 581 z późn. zm.).
Szczegółowy przedmiot zamówienia przedstawiono w Regulaminie usług
doradztwa indywidualnego z zakresu opieki długoterminowej dla
pacjentów i ich opiekunów (załącznik nr 2 do ogłoszenia) oraz
w załącznikach nr 3A-3B do ogłoszenia, stanowiących wzory umów dla
każdej z części zamówienia.
Dla części nr 1 i 2 w ofercie muszą zostać wskazane dwie różne osoby
jako bezpośrednio udzielającej świadczeń zdrowotnych.
Zamówienie podzielone na pakiety/części:

TAK / NIE
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85120000-6, 85141000-9
Czas trwania lub termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do
30 września 2016 r.

Wymagane dokumenty lub oświadczenia
9 wypełniony i podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
9 podpisany wzór umowy stanowiący:
o załączniki nr 3A-3B do ogłoszenia (dot. części nr 1 i 2 –
świadczenia zdrowotne – psycholog),
9 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, potwierdzony za zgodność z oryginałem oraz aktualny
wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub
dokumenty potwierdzające fachowe kwalifikacji do udzielania świadczeń
zdrowotnych w wymaganym zakresie (potwierdzone za zgodność
z oryginałem).
9 kserokopię posiadanych kwalifikacji zawodowych osoby wskazanej bezpośrednio
udzielającej świadczeń zdrowotnych dla każdej z części zamówienia, dla której
Wykonawca składa ofertę, potwierdzone za zgodność z oryginałem (dotyczy
wszystkich części zamówienia).
Podpisy złożone przez Wykonawcę lub osobę lub osoby upoważnione do jego
reprezentowania powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub
pieczęcią
imienną.
W
przypadku
osób
reprezentujących
Wykonawcę
dokumentacja powinna zostać uzupełniona o dokumenty potwierdzające prawo
ww. osoby do reprezentowania Wykonawcy.
Wszystkie strony w ofercie powinny być parafowane przez Wykonawcę lub osobę
lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.
Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści złożonej
oferty (wezwania będą dokonywane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej,
z wyznaczeniem odpowiedniego terminu) oraz do uzupełnienia braków oferty
niespełniającej wymagań ogłoszenia. Oferty, których braki nie zostaną
uzupełnione będą odrzucone (zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
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publicznych – t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).
Zamawiający odrzuci ofertę również w przypadku zaistnienia przesłanek
z art. 149 ust. 1 pkt. 1)-6) i 8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.
jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

Procedura zamówienia
Wszystkie załączniki do ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem www.zol.krakow.pl (zakładka „Ogłoszenia” Æ
„Konkursy”).
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do Zamawiającego za
pomocą faksu (na nr 12-658-43-76) lub poczty elektronicznej (na adres:
maciejewskim@zol-krakow.pl lub sekretariat@zol-krakow.pl), jednak nie później
niż do 20 maja 2016 r. (do godziny 12:00). Odpowiedzi na pytania zadane po
tym terminie nie będą udzielane.
Zamawiający, bez ujawniania źródła publikuje pytania i odpowiedzi na swojej
stronie internetowej. Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia
oraz wydłużyć termin składania ofert w uzasadnionych przypadkach.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania
się z Wykonawcami są Łukasz Bartkowicz, Maciej Maciejewski.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia.
Ofertę sporządza się w języku polskim i składa, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

Kryteria oceny ofert
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Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę indywidualnie dla każdej z części
zamówienia, spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty, indywidualnie dla każdej z części zamówienia, Zamawiający
będzie kierował się kryterium:
- Cena brutto całości (z podatkiem VAT) (w zł) - C
- Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:
C = (najniższa cena ofertowa brutto w danej części) ÷ cena oferty
rozpatrywanej brutto w danej części) x 100 pkt.
Punktacja ostateczna od 0 do 100 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę indywidualnie dla każdej z części, zostanie uznana
oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród rozpatrywanych
ofert, nie podlegających odrzuceniu.

Informacja nt. miejsca i terminu składania i otwarcia
ofert
Miejsce składania ofert – pokój nr 122 - Sekretariat Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego w Krakowie ul. Wielicka 267, 30 – 663 Kraków.
Ofertę składa się wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
oznakowanej w następujący sposób:
„Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rozwoju
wsparcia indywidualnego nad pacjentem w ramach projektu
zatytułowanego „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego
w zakresie opieki długoterminowej”
Oferty nie złożone w powyższej formie (a w szczególności złożone faksem lub
pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert – 23 maja 2016 r. do godz. 11:00
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, pod
uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Zamawiającego,
a nie data nadania u operatora. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po
wyznaczonym terminie, będą odsyłane bez ich otwierania.
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Otwarcie ofert – 23 maja 2016 r. o godz. 11:30
O rozstrzygnięciu konkursu ofert Zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego (Pawilon Socjalny, pierwsze piętro, koło pokoju 109)
oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.zol.krakow.pl, w dniu 9 maja
2016 r.
Ponadto, o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcy zostaną powiadomieni
za pomocą faksu lub e-maila.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
konkursu ofert w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych z art.
150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn. Dz. U.
z 2015, poz. 581 z późn. zm.).
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