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W zwiqzku z realizacjE projektu pn. ,,Gdadski Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki
zdrowotnej dotyczqcej prewencji cukrzycy typu 2 u os6b w wieku aktywnoSci zawodowej na
terenie Miasta Gdariska i Gminy Stegna", Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K., zaprasza do
zloienia ofert w postqpowaniu na opracowanie materialu informacyjnego (podrqcznika) dla os6b z
wykrytym sta nem przedcu krzycowym.

Projekt

jest

realizowany

w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa

Pomorskiego na lata 20L4-2020.
06 priorytetowa 05. Zatrudnienie
Dziatanie 05.04. Zdrowie na rynku pracy
Poddzialanie 05.04,01. Zdrowie na rynku pracy

- mechanizm ZIT

Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalno5ci (zapadalnoSci) na cukrzycq typu 2 u os6b
w wieku aktywnoSci zawodowej, zamieszkaiych na obszarze gminy miasta Gdar'rsk i gminy Stegna,
poprzez:

t.
2.

3.

Wczesnq identyfikacjq os6b ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycq w
fazie jej bezobjawowego przebiegu i wykonanie osobom z grupy podwyzszonego ryzyka
badania przesiewowego OGTT (test obciq2enia glukozq).
Podniesienie :iwiadomoSci zdrowotnej oraz zwiqkszenie poczucia odpowiedzialno5ci za

zdrowie wtasne i innych szczeg6lnie u os6b ze stwierdzonym na podstawie badania
przesiewowego stanem przedcukrzycowym, poprzez wtqczenie ich do programu
edukacyjnego, majqcego na celu zmianq nieprawidlowych nawyk6w behawioralnych
Zredukowanie czynnik6w ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 u os6b bqdqcych w stanie
przedcukrzycowym, dziqki ich uczestnictwu w programie edukacyjnym.

Okres realizacji projektu 01,.07.2019

L

Zamawiajqcy:

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp.

ll.

- 30.06,2023

K.

Przedmiot zam6wienia

Kod CPV: 22472000-9 Podrgczniki instrukcyjne

Przedmiotem zam6wienia jest usluga polegajqca na opracowaniu na potrzeby projektu materiatu
edukacyjnego w formie podrqcznika dla os6b z wykrytym stanem przedcukrzycowym.
Planowany okres realizacji ustugi: od podpisania umowy do 1.4.10.2019 r.

Projekt wsp6lfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lala 2014-2020

lll.

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie materialu edukacyjnego w formie podrqcznika dla
os6b z wykrytym stanem przedcukrzycowym.
Podrqcznik powinien omawiai takie zagadnienia, jak:
1,. Cukrzyca i stan przedcukrzycowy
a. Cukrzyca (np. rodzaje, objawy, rozpoznanie);
b. Cukrzyca typu 2 (np. czynniki ryzyka, powiktania, leczenie);
c. Stan przedcukrzycowy (np, rozpoznanie, charakterystyka, postqpowanie).
2, Aktywno6i fizyczna, w tym m,in.:
a. charakterystyka;

b. klasyfikacja;
c. formy;
d. wplyw na zdrowie;
e. istotno6c w prewencji cukrzycy;

f.

rekomendacjeiwytyczne;

g. przeciwwskazania.
3.

4.

Zachowania zywieniowe, w tym m.in:
a. piramida zdrowego zywienia wrazz omdwienie grup produktowych;
b. regularno6i i wytyczne dot. positkow.
Styl 2ycia, w tym m,in,:

a, determinantyzdrowia;
b, behawioralny profil zdrowotny;

c. profilaktyka cho16b;
d. uzale2nienia.

Podrqcznik wykonany zostanie w postaci drukowanej o parametrach: katalog klejony, format 85,
strony 6rodka: 52 strony, druk 4+4 kolor, papier kreda silk 1"50g., oktadka: karton z bialym spodem
GC1, 2309., druk 4+4, folia jednostronna mat.

Materiatem wynikowym powinien byi dokument tekstowy w formacie DOCX zawierajqcy
docelowy podzial tre(ci na strony podrqcznika (52) oraz wykaz i opis sugerowanych ilustracji na
ka2dej ze stron.

Wszelkie tre6ci zawarte

w przygotowanych idostarczonych materialach powinny byi oparte

o

wymagania zawarte w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej oraz wytyczne polskich
towarzystw medycznych/naukowych wta6ciwych dla obszar6w informacyjno-edukacyjnych ujqtych
w danym materiale.
Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiqzujqcych w projekcie.
Tryb udzielenia zam6wienia

Postqpowanie zam6wieniowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poprzet
zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiajqcego pod adresem
https://baltimed.pl.
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Termin i miejsce realizacji zam6wienia

t.

2.

Termin
Miejsce

- od daty podpisania
- nie dotyczy.

umowy do l-4.10.2019

r.

lV,

Warunki udziatu
O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy:

a) kt6rzy dysponujq potencjatem osobowym

umozliwiajqcym wykonanie zam6wienia, tj. co

najmniej jednq osobq o wyksztatceniu i do6wiadczeniu:

L.

2.
3.

wyksztatcenie wy2sze z obszaru medycyny lub nauk o zdrowiu,
do6wiadczenie w przygotowywaniu min, 2 materiat6w edukacyjnych lub 1 podrqcznika
z obszaru profilaktyki chor6b cywilizacyjnych i/lub promocji zdrowia,
doskonala znajomo5i Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczqcego
prewencji cukrzycy typu 2 dla wojew6dztwa pomorskiego,

Wykonawca indywidualny: Zamawiajqcy podkre6la, iz w przypadku sktadania oferty bezpoSrednio
przez osobq fizycznq ubiegajqcq siq o realizacjq niniejszego zam6wienia, wykonawca ten winien
spetniai wskazane pow. warunki.

b)

wobec kt6rych nie zachodzq powiqzania kapitalowe i osobowe wskazane ponizej,

UWAGA: Zamawiajqcy wyklucza mo2liwoSi udziaiu w postqpowaniu Wykonawc6w, kt6rzy sq z nim
powiqzani kapitatowo lub osobowo. Przez powiqzania kapitatowe lub osobowe rozumie siq
wzajemne powiqzania miqdzy Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciqgania
zobowiqzari w mieniu Zamawiajqcego a Wykonawcq, polegajqce w szczeg6lno6ci na:

a)
b)

uczestniczeniu w sp6tce, jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,
posiadaniu, co najmniej 10 % udzialow lub akcji, o ile nizszy pr6g nie wynika z przepis6w
prawa lub nie zostat okre5lony przezlZPO,

c)

petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,
pelnomocnika,

d) pozostawaniu w zwiqzku malzedskim,

w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewiedstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiajqcy dokona oceny spetnienia wszystkich powyzszych warunk6w na podstawie ztozonych
przez WykonawcQ o:iwiadcze6, kt6rych wz6r stanowi Zatqcznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego. Oferty, kt6re nie spetniajq powy2szych wymagari zostanq odrzucone,

V.

Postanowienia og6lne
1. Ka2dy Wykonawca moie zloiycjednq ofertq;
2. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czq6ciowych.
3. Zamawiajqcy nie przewiduje mo2liwo6ci sktadania ofert wariantowych;
4. Cena uwzglqdnia wykonanie wszystkich prac i czynno6ci oraz zawiera wszelkie koszty
zwiqzane
realizaclq zam6wienia Swiadczonego przez okres na warunkach

z
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i

5.
6.
7.
8.

Vl.
1.

2.
3.

okre(lonych w ziozonej ofercie, Cena jest wyrazona w PLN, tj. z doktadno5ciq do dw6ch
miejsc po przecrnku;
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zto2eniem oferty;
Termin zwiqzania ofertq: 30 dni od terminu skladania ofert; W uzasadnionych
przypadkach zamawiajqcy moze zwr6cic siq do wykonawcy o jego przediuzenie o okres
do 60 dni.
Oferty nieczytelne lub zlozone po terminie nie bgdq rozpatrywane;
Poprzez ziozenre oferty Wykonawca akceptuje treSi zapytania ofertowego i wzoru
umowy stanowiqcego zal. do Zapytania, warunki realizacji, wskazane w niniejszym
Zapytaniu ofertowym i zatqcznikach do niego;

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna byc zlo2ona w formie pisemnej lub elektronicznie w jqzyku polskim, a jej
tre6i musi odpowiadac treSci zapytania ofertowego. Oferta musi zawierai nastqpujqce
elementy:
1) Wypetniony prawidlowo Formularz ofertowy (Zaiqcznik nr 1 - wz6r)
2l Odwiadczenia Wykonawcy, kt6rych wzor stanowi Zalqcznik nr 2;
3) Aktualny na dzierl sktadania Oferty dokument rejestrowy, zawierajqcy informacjq o
osobie/osobach upowaznionych do zto2enia oferty (je5li dotyczy);
4l Cenq oferty przedstawionq jako cenq brutto;
5) podpisy osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formq
reprezentacji okre(lonq w rejestrze sqdowym lub innym dokumencie wia5ciwym dla
danej formy organizacji Wykonawcy albo podpisy osoby umocowanej przez osobq
uprawnionq , przy czym pelnomocnictwo musi byc zalqczone do Oferty.
Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym muszE byi ztozone wraz z ttumaczeniem na jqzyk
polski, po6wiadczonym przez Wykonawcq.
lnformacje zawarte w Ofercie stanowiqce tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu
przepis6w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszq byi oznaczone klauzulq:
NrE UDOSTEPNTAC. TNFORMACJE STANOWTA TAJEMNTCE PRZEDSTEBTORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
powinny byi odrqbnq czqSciq, nieztqczonq z Ofertq w sposob trwaly,
Wykonawca nie moze zastrzec informacji dotyczqcych: nazw i adres6w wykonawc6w, ceny,
terminu wykonania zam6wienia i warunk6w piatno6ci zawartych w ofercie.
Oferta sktadana w wersji papierowej powinna byc zlqczona w spos6b trwaiy (za wyjqtkiem
czq5ci stanowiqcej tajem nicq przedsiq b iorstwa ).
Kopertq zawierajqcq Ofertq nalezy oznaczyi w nastqpujqcy spos6b:
,,Oferta na oprocowanie podrqcznika.
Nie otwierai przed terminem otwarcia ofert"
W przypadku skladania Oferty drogq elektronicznq, dokumenty skiadajqce siq na ofertq
nalezy po podpisaniu zeskanowac iprzestai albo sporzqdzii elektronicznie ipodpisai
podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Maila zawierajqcego zalqcznik stanowiqcy
Ofertq nalezy zatytutowai w nastqpujqcy spos6b:
,,Oferta na opracowanie pod rqcznika.
Nie otwieroC przed terminem otwarcio ofert"
i

4.

5.

Vll.

Udzielanie Wyja6nieh:
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Osobq upowa2nionq do kontaktu w przedmiocie niniejszego zam6wienia jest:
Andrzej Zapa6nik ad res e-mail bezcu krzycy@ balti med. pl

Vlll.

Ocena ofert:

Ocena ofert bqdzie dokonywana dwuetapowo:
1..

2.

Ocena zgodno5ci z warunkami udzialu i wymaganiami wymienionymi w pkt. lV oraz V.
Ocena zgodnoSci zostanie dokonana na zasadzie spelnia/nie spetnia na podstawie
dokumentu pn. ,,OSwiadczenia Wykonawcy", kt6rego wz6r stanowi Zalqcznik 2 do
niniejszego zapytania, z zaslrze|eniem pkt 2.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo 2qdania okazania oryginat6w lub dostarczenia kopii

dokument6w potwierdzajqcych spetnianie warunku dysponowania osobami o
wymaganych kwalifikacjach lub sprawdzenia stopnia znajomo6ci RPPZ w ramach
bezpo6redniej rozmowy kwalifikacyjnej z osobq desygnowanq do opracowania planu
realizacji modutu edukacji. W przypadku wszczqcia ww. procedury weryfikacji stopnia
znajomodci RPPZ, Zamawiajqcy zaprosi wskazanq w ofercie osobq na spotkanie, w
trakcie kt6rego zadane zostanq pytania nt tre6ci wskazanego programu. Zamawiajqcy
odstqpi od przeprowadzenia badania w formie spotkania i oprze potwierdzenie
znajomo(ci RPPZ w sytuacji, gdy doSwiadczenie danej osoby wskazuje na znajomo6i
ww. materii,

Oferty nie spetniajqce zapis6w zapytania ofertowego podlegajq odrzuceniu. W zwiqzku z
odrzuceniem oferty, wykonawcom nie przysluguje 2adne roszczenie wzglqdem
Zamawiajqcego.
Kryteria oceny merytorycznej ofert i ich waga:

t. Kryteria oceny ofert:
Cena
2.

3.

-

1O0%

Zamawiajqcy dokona oceny ofert nie podlegajqcych odrzuceniu, zloione przez
wykonawc6w spetniajqcych warunki udziatu w postqpowaniu.
Punkty przyznawane za kryterium Cena bqdq liczone wg nastqpujqcego wzoru:
cena oferty najni2szej

Liczba punkt6w oferty =

-------------

x tOO%

cena oferty ocenianej

Miejsce itermin skladania ofert:

L. Miejsce sktadania ofert w wersji papierowej:
Ofertq nale2y dostarczyi w zamkniqtej kopercie do Przychodni BaltiMed Sp, z o.o, Sp, k,
w godz. 9.00 - 13.00 lub przestai pocztq na adres Zamawiajqcego:
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Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp.
ul. Krzemowa 1,6,
80-041 Gdarisk

k.

2, Oferty w wersji elektronicznej nale2y przesyiai na adres: bezcukrzycy@baltimed.pl
3. Oferty nale2y skiadai do dnia 0l paldziernika 2019 r. godzina 13.00,
Przy czym dla oceny zachowania terminu sktadania Ofert decydujqce znaczenie ma data

i

godzina wplywu oferty do siedziby Zamawiajqcego lub data i godzina otrzymania maila w
przypadku ztozenia Oferty w wersji elektronicznej,
Zmiana lub wycofanie oferty.

5.

Wykonawca moze przed uptywem terminu skiadania ofert zmienii lub wycofai ofertq.
Zar6wno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy jak dla ziozenia ofert.
Zmiana lub wycofanie oferty powinny zostac dostarczone w zamkniqtej kopercie
odpowiednio oznaczonej ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie" lub w wersji elektronicznej z
odpowied ni m tytutem maila,,Zmiana" lub,,Wycofanie" oraz nazwE Oferenta.
Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego, 01 paidziernika 2Ot9 r. godzina 13.15.
Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo6i udziatu w otwarciu ofert wykonawc6w lub os6b
zainteresowanych. Przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwotq, jakq zamierza
przeznaczy( na sfinansowanie zam6wienia, Po otwarciu ofert Zamawiajqcy udostqpni
informacje o ofertach zlozonych w postqpowaniu, podajqc nazwQ i adres wykonawcy.
Ogtoszen ie wynik6w postqpowa nia:

xt.

lnformacja o wyniku postqpowania zostanie przestana drogq elektronicznq do Wykonawc6w,
kt6rzy zlo2yli wazne oferty.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postqpowania z powodu:
a) braku waznych ofert,
b) przekroczenia bud2etu ptzeznaczonego na wykonanie zadania,
c) wystqpienia istotnej zmiany okoliczno6ci, kt6rej Zamawiajqcy nie m6g't przewidziei,
powodu kt6rych udzielenie niniejszego zam6wienia nie le2y w interesie publicznym.

Xll.
I

z

Zalqczniki

ntegralnq czq6i

n in

iejszego

za

pytan ia ofertowego sta nowiq

:

Zalqcznik nr 1- Formularz ofertowy.
Zalqcznik nr 2 - O:iwiadczenia Wykonawcy

Zalqcznik3-Wz6rumowy
Zal4cznik 4

Xlll.

-

Przetwarzanie danych osobowych

Warunki istotnych zmian umowy

Warunki realizacji oraz wprowadzania zmian zawarte zostaty we wzorze umowy stanowiqcym
zalqcznik do

n

iniejszego Zapyta nia,

AndzejZaPasnik
Zatwierdzam tre:ii n n ejszej
Gdadsk, dnia 24.09.2019 r.
i

i

za

pytan ia ofertowego,
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