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ZAPYTANIE OFERTOWE NR GPPC 12/2OT9

W zwiqzku z realizacjq projektu pn. ,,Gdaf ski Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki
zdrowotnej dotyczqcej prewencji cukrzycy typu 2 u os6b w wieku aktywnoici zawodowej na
terenie Miasta Gdariska iGminy Stegna", Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp.K., zaprasza do
zloienia ofert w postqpowaniu na zaprojektowanie i sktad podrqcznika dla osob z wykrytym
sta

nem przedcukrzycowym.

Projekt

jest

realizowany

w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Pomorskiego na lata 201,4-2020.
05 priorytetowa 05. Zatrudnienie
Dziatanie 05.04. Zdrowie na rynku pracy
Poddziatanie 05.04.01. Zdrowie na rynku pracy

-

mechanizm ZIT

Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalnoSci (zapadalno6ci) na cukrzycq typu 2 u os6b
w wieku aktywno6ci zawodowej, zamieszkatych na obszarze gminy miasta Gdarisk i gminy Stegna,
poprzez:

L. Wczesnq

2.

3,

identyfikacjq osob ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycq w
fazie jej bezobjawowego przebiegu i wykonanie osobom z grupy podwyzszonego ryzyka
badania przesiewowego OGTT (test obciqzenia glukozq).
Podniesienie Swiadomo5ci zdrowotnej oraz zwiqkszenie poczucia odpowiedzialnoSci 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 nieprawidtowych nawykow behawioralnych
Zredukowanie czynnik6w ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 u os6b bqdqcych w stanie
przedcukrzycowym, dziqki lch uczestnictwu w programie edukacyjnym.

Okres realizacji projektu 01,.07.2019

l.

-

30.06.2023

Zamawiajqcy:

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp.

ll,

K.

Przedmiot zam6wienia

Kod CPV: 79822500-7 Uslugi projekt6w graficznych
7 9822300-5 Ustugi sktada nia
7 982L1OO-6 Ustu gi kore ktorski e

Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajqca
osdb z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

zaprojektowaniu i sktadzie podrqcznika dla

Planowany okres realizacji ustugi: nie wiqcej ni2 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.
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lll.

Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest zaprojektowanie i sktad podrqcznika dla osob z wykrytym stanem
rzed cu krzycowym.

p

Do zadari wykonawcy nalezei bqdzie:

t.

2.
3.

Opracowanie projektu graficznego podrqcznika, polegajqcego na przygotowaniu i
dostarczeniu do akceptacji Zamawiajqcemu peinego projektu graficznego podrqcznika o
docelowych parametrach druku: katalog klejony, format 85, strony Srodka: 52 strony, druk
4+4kolor, papier kreda silk 1509., oktadka: karton z biatym spodem GC1, 230g., druk4+4,
folia jednostronna mat. W zakresie zadari Wykonawcy bqdzie wykonanie lub zakup font6w,
zd1qc, ilustracji oraz innych element6w graficznych uzytych do realizacji projektu. W
przypadku zakupu ww. Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu stosowne licencje.
Zawarto6i podrqcznika powinna byi bogato ilustrowana (zdjqcia iilustracjq stanowii
powinny nie mniej, ni| 70% powierzchni druku, w tym grafiki stanowiqce tlo tre6ci
merytorycznych). Oczekuje siq zachowania sp6jnoSci graficznej cato(ci projektu i
najwyzszej jako6ci materiatdw graficznych u2ytych do jego realizacji. Wykonawca dostarczy
Zamawiajqcemu projekt 3 wybranych stron podrqcznika celem akceptacji obranej stylistyki
graficznej. Wykonawca zobowiqzany bqdzie uwzglqdniai wszystkie uwagi Zamawiajqcego
na ka2dym etapie realizacji projektu. Wykonawca uwzglqdnii powinien min.5 dni
roboczych w trakcie realizacji zam6wienia na weryfikacjq i zgtoszenie uwag przez
Zamawiajqcego po otrzymaniu przez niego cato6ci zrealizowanego projektu.
Wykonanie korekty tre:ici merytorycznej, kt6ra zostanie dostarczona przezZamawiajqcego.
Sktad i przygotowanie podrqcznika zgodnie z wszelkimi wymaganiami technicznymi
niezbqdnymi do realizacji wydruku materiatu metodq offsetowq w profesjonalnym
zaktadzie drukarskim. Do obowiqzkow Wykonawcy nalezei bqdzie takie przygotowanie
materiatu, by spetnii wszelkie aktualne standardy w ww. obszarze (CMYK, spady, znaczniki
itp.).

Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu ostatecznie zaakceptowane projekty graficzne, jako:

t.

2.

z wszelkimi elementami niezbqdnymi do
p6lniejszej edycji (fonty, ilustracje, zdjqcia w postaci lrodlowej).
Pliki PDF projektu przygotowanego do realizacji druku w profesjonalnym zakladzie
Pliki otwarte programu graficznego wraz

d

3.

ru ka rskim.

Pliki PDF projektu w postaci dokumentu umozliwiajqcego publikacjq podrqcznika w postaci
elektronicznej (bez spad6w i dodatkowych element6w technicznych drukarskich).

Wszystkie powyzsze elementy muszE zostai opracowane z zastosowaniem metodyki agile przy
Sclstej ws p6tp

ra

cy z ZamawialECym.

Wszelkie tre6ci zawarte w przygotowanych i dostarczonych materiatach powinny
wymagania zawarte w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej.

byi oparte

Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiqzujqcych w projekcie.
Tryb udzielenia zam6wienia
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o

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

1,. Termin - nie wiqce j ni220 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2.

Miejsce

-

nie dotyczy.

lV.

Warunki udziatu
O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy:

a)

ktorzy dysponujq potencjatem osobowym umozliwiajqcym wykonanie zam6wienia, tj. co
najmniej jednq osobq o do(wiadczeniu:
1. min. 3-letnie doSwiadczenie w projektowaniu materiat6w drukowanych,
2. do6wiadczenie w zaprojektowaniu min. 3 materiat6w promocyjnych i/lub edukacyjnych
o objqto6ci min, 20 stron w okresie ostatnich 2 lat.

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

b) wobec

kt6rych nie zachodzq powiqzania kapltatowe i osobowe wskazane ponizej.

UWAGA: Zamawiajqcy wyklucza mozliwo(i udziatu w postqpowaniu Wykonawc6w, ktorzy sq z nim

powiqzani kapitatowo lub osobowo. Przez powiqzania kapitatowe lub osobowe rozumie siq
wzajemne powiqzania miqdzy Zamawiajqcym lub osobami upowaznionyml do zaciqgania
zobowiqzari w mieniu Zamawiajqcego a WykonawcE, polegajqce w szczeg6lno6ci na:

a)
b)

c)
d)

uczestniczeniu w sp6tce, jako wsp6lnik spotki cywilnej lub spolki osobowej,
posiadaniu, co najmniei 10 % udziat6w lub akcji, o ile nizszy p169 nie wynika z przepis6w
prawa lub nie zostat okreSlony przezlZPO,
pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,
pelnomocnika,
pozostawaniu w zwiqzku matzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kuratell.

Zamawiajqcy dokona oceny spetnienia wszystkich powyzszych warunk6w na podstawie ztozonych
przez Wykonawcq oSwiadczerl, kt6rych wz6r stanowi Zaiqcznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego. Oferty, kt6re nie spetniajq powyzszych wymagari zostanq odrzucone.

V.

Postanowienia o96lne
Ka2dy Wykonawca moze ztoiycjednq ofertq;
2. Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert czq6ciowych.
3. Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwo6ci skiadania ofert wariantowych;
4. Cena uwzglqdnia wykonanie wszystkich prac iczynno6ci oraz zawiera wszelkie koszty
zwiqzane z realizacjq zam6wienia 6wiadczonego przez okres i na warunkach

1..
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okreSlonych w ztozonej ofercie. Cena jest wyrazona w PLN,

5.

6.
7.

8.
9.

tj. z doktadno5ciq do dwoch
miejsc po przecinku;
Czas realizacji oznacza liczbq dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia
podpisania protokotu zdawczo-odbioru bez uwag i zastrzeien z uwzglqdnieniem
wszelkich okres6w wymaganych na weryfikacjq i zgtaszanie uwag przez Zamawiajqcego,
opisanych w pkt. ttt t.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zto2eniem oferty;
Termin zwiqzania ofertq: 30 dni od terminu sktadania ofert; W uzasadnionych
przypadkach zamawiajEcy moze zwr6cii siq do wykonawcy o jego przedtuzenie o okres
do 60 dni.
Oferty nieczytelne lub ztozone po terminie nie bqdq rozpatrywane;
Poprzez ztozenie oferty Wykonawca akceptuje tre(i zapytania ofertowego i wzoru
umowy stanowiqcego zal. do Zapytania, warunki realizacji, wskazane w niniejszym
Zapytaniu ofertowym izalqcznikach do niego.

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna byc zlo2ona w formie pisemnej lub elektronicznie w jqzyku polskim, a jej
treSi musi odpowiada6 tre6ci zapytania ofertowego. Oferta musi zawierai nastqpujqce
elementy:
1) Wypetniony prawidtowo Formularz ofertowy (Zalqcznik nr 1 - wz6r)
2) O(wiadczenia Wykonawcy, kt6rych wz6r stanowi Zalqcznik nr 2;
3) Aktualny na dzieri sktadania Oferty dokument rejestrowy, zawierajqcy informacjq o
osobie/osobach upowaznionych do ztozenia oferty (je6li dotyczy);
4) Cenq oferty przedstawionq jako cenq brutto;
5) Czas realizacli oznacza liczbq dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia
podpisania protokotu zdawczo-odbioru bez uwag i zastrzeien z uwzglqdnieniem
wszelkich okresdw wymaganych na weryfikacjq i zgtaszanie uwag przez Zamawiajqcego,
opisanych w pkt. ttt 1.
6) podpisy osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formq
reprezentacji okre6lonq w rejestrze sqdowym lub innym dokumencie wlaSciwym dla
danej formy organizacji Wykonawcy albo podpisy osoby umocowanej przez osobq
uprawnionq, przy czym peinomocnictwo musi byi zalqczone do Oferty.
2. Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym muszQ byi ztozone wraz z ttumaczeniem na jqzyk
polski, po:iwiadczonym przez Wykonawcq.
3. lnformacje zawarte w Ofercie stanowiqce tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu
przepis6w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszq byc oznaczone klauzulq:
NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWTA TAJEMNTCE pRZEDStqBtORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWAICZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i
powinny byi odrqbnq czq6ciq, nieztqczonq z Ofertq w spos6b trwaly.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji dotyczqcych: nazw i adres6w wykonawc6w, ceny,
terminu wykonania zam6wienia i warunkow platno6ci zawartych w ofercie.
Oferta sktadana w wersji papierowej powlnna byc zlqczona w spos6b trwaly (za wyjqtkiem
czq5ci stanowiECej tajemnicq przedsiqbiorstwa).
Kopertq zawierajqcq Ofertq nalezy oznaczyc w nastqpujqcy spos6b:
1,.

,,Oferto no projekt isklod podrqcznika.
Nie otwierai przed terminem otwarcia ofert"

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

5. W przypadku skladania

Oferty drogq elektronicznq, dokumenty sktadajqce siq na ofertq
nalezy po podpisaniu zeskanowai i przeslai albo sporzqdzii elektronicznie i podpisai
podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Maila zawierajqcego zalqcznik stanowiqcy
Ofertq nalezy zatytuiowai w nastqpujqcy sposob:
,,Oferto na projekt i sklod podrqczniko.
Nie otwieroi przed terminem otworcio ofert"

Vll.

Udzielanie WyjaSnie6:

Osobq upowaznionq do kontaktu w przedmiocie niniejszego zam6wienia jest:
Andrzej Zapa6nik ad res e-ma il bezcu krzycy@ ba lti med. pl

Vlll.

Ocena ofert:

Ocena ofert bqdzie dokonywana dwuetapowo:

t. Ocena zgodno6ci z warunkami udziaiu i wymaganiami wymienionymi w pkt. lV oraz V.
Ocena zgodno(ci zostanie dokonana na zasadzie spetnia/nie spetnia na podstawie
dokumentu pn. ,,O(wiadczenia Wykonawcy", kt6rego wz6r stanowi Zalqcznik 2 do
niniejszego zapytania, zzastrzeieniem pkt 2.
2.

Zamawiajqcy zastrzega soble prawo zqdania okazania oryginal6w lub dostarczenia kopii

dokument6w potwierdzajqcych spelnianie warunku dysponowania osobami

o

wymaga nych kwa lifi kacjach.

Oferty nie spetniajqce zapisow zapytania ofertowego podlegajq odrzuceniu. W zwiqzku z
odrzuceniem oferty, wykonawcom nie przystuguje 2adne roszczenie wzglqdem
Zamawiajqcego.

lX,

Kryteria oceny merytorycznej ofert i ich waga:

1,

Kryteria oceny ofert:
Cena - 60%
Czas realiza cji - 40%

z.

Zamawiajqcy dokona oceny ofert nie podlegajqcych odrzuceniu, zto|one przez
wykonawc6w spetniajqcych warunki udziatu w postqpowaniu.

3.

Punkty przyznawane za kryterium ,,Cena" bqdq liczone wg nastqpujqcego wzoru:
cena oferty najnizszej
punkt6w
-----------Liczba
oferty =
cena oferty ocenianej

4.

x 60%

Punkty przyznawane za kryterium,,Czas realizacli" bqdq liczone wg nastqpujqcego wzoru:
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najkrotszy oferowany czas realizacji

Liczba punkt6w oferty =

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

x 40%

czas realizacji z oferty ocenianej

X,

Miejsce itermin skladania ofert:

1.. Miejsce

sktadania ofert w wersji papierowej:

Ofertq nalezy dostarczyi w zamkniqtej kopercie do Przychodni BaltiMed Sp. z o.o. Sp.
w godz. 9.00 - 13.00 lub przestai pocztq na adres Zamawiajqcego:

k.

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Krzemowa l-6,
80-041 Gdadsk

2. Oferty w wersji elektronicznej nalezy przesylai na adres: bezcukrzycy@baltimed.pl
3. Oferty nalezy sktadai do dnia 2Lpaidziernika 2019r. godzina l_3.00,
Przy czym dla oceny zachowania terminu skladania Ofert decydujqce znaczenie ma data i
godzina wplywu oferty do siedziby Zamawiajqcego lub data i godzina otrzymania maila w
przypadku zlo2enia Oferty w wersji elektronicznej.
4.

5.

Zmiana lub wycofanie oferty.

Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienii lub wycofai ofertq.
Zarowno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy jak dla ztozenia ofert,
Zmiana lub wycofanie oferty powinny zostai dostarczone w zamkniqtej kopercie
odpowiednio oznaczonej ,,zmiana" lub ,,wycofanie" lub w wersji elektronicznej z
odpowiednim tytutem maila ,,Zmiana" lub,,Wycofanie" oraz nazwq Oferenta.
Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego, 27 paidziernika 2019 r. godzina 13.15.
Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoSi udziatu w otwarciu ofert wykonawc6w lub os6b
zainteresowanych. Przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwotq, jakq zamierza
przeznaczYi na sfinansowanie zam6wienia. Po otwarciu ofert Zamawiajqcy udostqpni
informacje o ofertach zio2onych w postqpowaniu, podajEc nazwq i adres wykonawcy.
Ogtoszenie wynik6w postqpowa nia

xt.

lnformacja
Za

o

:

wyniku postqpowania zostanie opublikowana na stronie internetowej

mawiajqcego pod ad resem http://ba lti med. pl.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postqpowania z powodu:
a) braku wa2nych ofert,
b) przekroczenia budzetu przeznaczonego na wykonanie zadania,
c) wystqpienia istotnej zmiany okoliczno6ci, kt6rej Zamawiajqcy nie m6gl przewidziec,
powodu ktorych udzielenie niniejszego zam6wienia nie lezy w interesie publicznym.

Xll.

Zalqczniki
lntegralnq czq(i niniejszego zapytania ofertowego stanowiq:
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z

1- Formularz ofertowy.
Zalqcznik nr 2 - O(wia d czen ia Wyko nawcy
Zalqcznik nr 3 - Wz6r umowy
Zalqcznik nr

Zalqcznik nr 4

Xlll.

- Przelwarzanie danych osobowych

Warunki istotnych zmian umowy

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

d

o

n in

iejszego

Za

pyta n ia.

I

earTfutauou
Zatwierdzam treSi n i niejszej
Gdarisk, dnia 15-1-0-2019 r.

za

pytania ofertowego.

Andq$pa6nik
lpodpisl
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