
 

 

Projekt nr umowy RPLD.09.02.02-10-0019/16-00. – „Przywracamy godność człowieka – wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób 
niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Łódź, dnia 28.09.2017r. 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr 3/2017 

 
CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. w Łodzi  zaprasza do składania ofert cenowych  

dla potrzeb projektu pn. „Przywracamy godność człowieka - wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób 

niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” (nr RPLD. 09.02.02-10-0019/16) współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i 

zdrowotne – ZIT. 

 

I. Zamawiający: 

CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o., ul. Wigury 19, 90-302  Łódź 

 

II. Przedmiot  Zapytania Ofertowego 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa polegająca na: 

Zapewnieniu transportu niesamodzielnych pacjentów do/z siedziby CENTRUM MEDYCZNEGO Szpital Świętej Rodziny  

Sp. z o.o. ul. Wigury 19, 90-302 w Łodzi w Łodzi uruchomionego w ramach projektu pn. „Przywracamy godność 

człowieka - wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego” 

 

Kod CPV 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania: 

Zapytanie dotyczy usług transportu pacjentów do i z siedziby CENTRUM MEDYCZNEGO Szpital Świętej Rodziny  

Sp. z o.o. w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 19 na niżej określonych zasadach: 

1) Usługi transportu niesamodzielnych pacjentów odbywać się będą w październiku/listopadzie 2017 oraz  

w marcu/kwietniu 2018 w dniach i godzinach wskazanych wcześniej  przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wydłużenia/zmiany okresu świadczeń usługi.  

2) Transport pacjentów odbywać się będzie z terenów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

3) Transport organizowany będzie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb pacjentów (tj. liczby osób 

zakwalifikowanych w projekcie do zapewnienia transportu i czasu ich pobytu w Centrum Medycznym – Szpital 

Świętej Rodziny) i rozliczany po kosztach liczby wykonanych przewozów. Przebieg trasy będzie ulegał zmianie  

i będzie uzależniony od miejsc zamieszkania uczestników projektu. 

4) Szczegółowy harmonogram świadczenia usługi (określający dni i godziny świadczenia usługi, ilość osób i miejsce 

zamieszkania Uczestników projektu zakwalifikowanych do transportu) będzie ustalony w załączniku do umowy,  

z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, na okres jednego miesiąca. 

5) Przewozem objęte są osoby poniżej 60 pkt w skali Barthel. W związku z powyższym transport specjalistyczny musi 

się odbywać środkiem transportu/karetką posiadającą odpowiednie wyposażenie do przewozu osób poniżej 60 pkt 

w skali Barthel oraz posiadającą przeszkolony w tym zakresie personel. Standard minimum określa załącznik nr 2 do 

zapytania. 

6) Wymagania wobec kadry transportu medycznego: ratownicy medyczni zdolni do pełnienia czynności w rozumieniu 

Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - ratownicy medyczni dyplomowani, 

posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie, w tym jeden posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie 

oraz jeden z pozwoleniem na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. 

7) W skład zespołu ratownictwa medycznego pełniącego obowiązki podczas transportu wchodzić musi co najmniej 

dwóch dyplomowanych ratowników medycznych (jak opisano powyżej), a w uzasadnionych przypadkach również 

lekarz. 

8) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bus zastępczy o zbliżonym standardzie. 

9) W cenę musi być wliczona usługa wnoszenia i znoszenia pacjentów w miejscu ich zamieszkania oraz w oddziale 

rehabilitacji. 

10) Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie elementy zamówienia oraz wszystkie koszty Wykonawcy 

związane z realizacją zamówienia.  

11) Termin realizacji zamówienia: październik/listopad 2017 oraz marzec/kwiecień 2018. 



 

 

Liczba przewozów w październiku/listopadzie 2017 r.: 300. Jeden przewóz obejmuje dowóz Uczestnika projektu z miejsca 

zamieszkania do oddziału rehabilitacji CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o., ul. Wigury 19, 

90-302  Łódź oraz powrót Uczestnika projektu w tym samym dniu do jego miejsca zamieszkania. 

Liczba przewozów w marcu/kwietniu 2018 r.: 330. Jeden przewóz obejmuje dowóz Uczestnika projektu z miejsca 

zamieszkania do oddziału rehabilitacji CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o., ul. Wigury 19, 

90-302 Łódź oraz powrót Uczestnika projektu w tym samym dniu do jego miejsca zamieszkania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości wykonanych przewozów oraz modyfikacji dat przewozu. 

12) Szczegółowy harmonogram przewozów stanowić będzie załącznik do umowy. 

13) Wykonawca ubezpieczy pojazdy i pacjentów od wszelkich szkód mogących powstać w czasie przewozu  

i pozostających w związku z przewozem. Pojazd powinien posiadać aktualne badania techniczne. 

 

IV. Warunki realizacji zamówienia: 

1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie 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. Oferta musi zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. 

3. Termin złożenia ofert: 06 października 2017 roku do godziny 16.00. 

4. Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. 

5. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 przewóz. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

8. Spełnienie warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty. 

 

VI. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

 Załącznik 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 

 Załącznik 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie potwierdzające minimalne wyposażenie specjalistycznego 

medycznego środka transportu/karetki. 

 Załącznik 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień/kwalifikacji do świadczenia usługi 

specjalistycznego transportu medycznego. 

 Załącznik 4 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:  

 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: opiekapoudarze@swietarodzina.com.pl (skan z podpisem), poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście do biura projektu: 

CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. 

ul. Wigury 19, 90-302 w Łodzi –piętro IV pokój 8a - Sekretariat 

do dnia: 06 października 2017 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 - ,,Przywracamy godność człowieka” nie otwierać do godz.16:00 do dnia 

06 października 2017 r. z dopiskiem – transport. 
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 mailowa powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych. 

6. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09 października 2017 r. 

7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

9. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: opiekapoudarze@swietarodzina.com.pl  

10. 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 

www. http://swietarodzina.com.pl/ 

 

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 pozacenowe. 

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 

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.  

e) 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:  

Małgorzata Wojteczek telefon 663-490-922 

 

 

mailto:opiekapoudarze@swietarodzina.com.pl

