Fundusze

I

Europejskie
Progaam Reqionalny

uRz?\D

Rzeczpospotita

l\4ARSZAtKOwsKl

wotEwoDzTw^

Potska

Unia Europejska

pot\4oRsKrECo

".*,'J,'j::iilli::&tii:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GPPC

E

tslz}tg

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 dostarczenie dedykowanej aplikacji na urzqdzenia mobilne
dziatajqce w systemach iOS oraz Android, edukujqcej oraz wspierajqcej w procesie dokonywania
zmian behawioralnych dla os6b z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

Projekt

jest

realizowany

w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Pomorskiego na lata 2014-2020.
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 zachorowalno(ci (zapadalno6ci) na cukrzycq typu 2 u os6b
w wieku aktywnoSci zawodowej, zamieszkatych na obszarze gminy miasta Gdarisk i gminy Stegna,
poprzez:

1. Wczesnq

identyfikacjq osob ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycq w

fazie jej bezobjawowego przebiegu i wykonanie osobom z grupy podwyzszonego

z.

3,

okres realizacji projektu 01.07.2019

L

-

30.06.2023

Zamawiajqcy:

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp.

ll.

ryzyka

badania przesiewowego OGTT (test obciq2enia glukozq).
Podniesienie SwiadomoSci zdrowotnej oraz zwiqkszenie poczucia odpowiedzialnoSci za
zdrowie wtasne i innych szczeg6lnie u os6b ze stwierdzonym na podstawie badania
przesiewowego stanem przedcukrzycowym, poprzez wlqczenie 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 ich uczestnictwu w programie edukacyjnym.

K.

Przedmiot zam6wienia

Kod CPV: 724L6OOO-9 Dostawcy ustug aplikacyjnych

Przedmiotem zam6wienia jest dostarczenie dedykowanej aplikacji na urzqdzenia mobllne
dziatajqce w systemach iOS oraz Android, edukujqcej oraz wspierajqcej w procesie dokonywania
zmian behawioralnych. Aplikacja zawierai powinna system CMS umozliwiajqcy zarzqdzanie
tre6ciami oraz byi podzielona na funkcjonalnoici o96lnodostqpne oraz funkcjonalno6ci dostqpne
dla uzytkown ik6w

za

rejestrowa nych.

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

lll.

Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia stanowi Zalqczniknr 5 do niniejszego

.rpyt.ri.,

Tryb udzielenia zam6wienia

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

1.. Termin - nie wiqcej

2.

Miejsce

-

ni2 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

nie dotyczy.

lV,

Warunki udziatu
O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy:

w postqpowaniu w zakresie zdolnoSci technicznej lub
zawodowej- Zamawiajqcy okre(la minimalne warunki w tym zakresie, tj.:

1,. ktorzy spetniajq warunki udziatu

i.

ii.

do5wiadczenie:
Wykonawca spelni warunek, je2eli wykaie, 2e w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a je2eli okres prowadzenia dziatalno6ci jest kr6tszy - w tym
okresie, nale2ycie wykonal, co najmniej l usiugq, polegajqcq na stworzeniu l aplikacji
mobilnej realizujqcej instruktarze video, o warto5ci co najmniej 50 00O,OO ztotych brutto,
dla 1 ustugi.
kwalifikacje zawodowe:
Warunek spetni Wykonawca, je(li wykaze, iz dysponuje i skieruje do realizacji zam6wienia
osoby spetniajqcq ponizsze wymagania:
a) minimum 5-letnie do(wiadczenie w programowaniu aplikacji webowych w jqzyku
interpretowa nym;
b) minimum 3-letnie do6wiadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych w technologil
cross-platformowej.

Wykonawca indywidualny: Zamawiajqcy podkre6la, i2 w przypadku skladania oferty
bezposrednio przez osobq fizycznq ubiegajqcq siq o realizacjq niniejszego zamowienia,
wykonawca ten winien spelniai wskazane pow. warunki.

2.

wobec kt6rych nie zachodzq powiqzania kapitatowe i osobowe wskazane ponizej.

UWAGA: Zamawiajqcy wyklucza mozliwo6i udzialu w postqpowaniu Wykonawc6w, ktorzy sq z nim

powiqzani kapitatowo lub osobowo. Przez powiqzania kapitatowe lub osobowe rozumie siq
wzajemne powiqzania miqdzy Zamawiajqcym lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania
zobowiqza6 w mieniu Zamawiajqcego a wykonawcE, polegajqce w szczeg6lno5ci na:

a)
b)

c)

uczestniczeniu w sp6tce, jako wspolnik spotki cywilnej lub spofki osobowej,
posiadaniu, co najmniej 10 % udzial6w lub akcji, o ile nizszy p169 nie wynika z przepis6w
prawa lub nie zostal okreSlony przezlZPO,
pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdza)qcego, prokurenta,
petnomocnika,
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d)

pozostawaniu w zwiqzku matzenskim, 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 kurateli.

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

V.

Postanowienia o96lne
L. Ka2dy Wykonawca moze zlo2ycjednq ofertq;
2. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czq5ciowych.
3. Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwo6ci sktadania ofert wariantowych;
4. Cena uwzglqdnia wykonanie wszystkich prac iczynno5ci oraz zawiera wszelkie koszty
zwiqzane z realizacjq zam6wienia 6wiadczonego przez okres i na warunkach
okre6lonych w ztozonej ofercle. Cena jest wyrazona w PLN, tj. z doktadno(ciq do dwoch
miejsc po przecinku;
5. Czas realizacji oznacza liczbq dni kalendarzowych od dnia podpisanla umowy do dnia
podpisania protokotu odbioru z uwzglqdnieniem wszelkich okres6w wymaganych na
weryfikacjq i zgtoszenie uwag przez Zamawiajqcego po otrzymaniu przedmlotu

6.
7.

8.
9.

Vl.
1.

zam6wienia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty;
Termin zwiqzania ofertq: 30 dni od terminu sktadania ofer| W uzasadnionych
przypadkach zamawiajEcy moze zwr6cii siq do wykonawcy o jego przedtuzenie o okres
do 60 dni.
Oferty nieczytelne lub ziozone po terminie nie bqdq rozpatrywane;
Poprzez ztozenie oferty Wykonawca akceptuje treSi zapytania ofertowego i wzoru
umowy stanowiqcego zal. do Zapytania, warunki realizacji, wskazane w niniejszym
Zapytaniu ofertowym izalqcznikach do niego;

Opis sposobu przygotowania oferty

pisemnej w jqzyku polskim, a jej treS6 musi
odpowiadai tre6ci zapytania ofertowego. Oferta musi zawierai nastqpujqce elementy:
1) Wypetnlony prawidtowo Formularz ofertowy (Zatqcznik nr 1- - wzor)
2) OSwiadczenia Wykonawcy, kt6rych wz6r stanowi Zal4cznik nr 2;
3) Aktualny na dzieri skiadania Oferty dokument rejestrowy, zawierajqcy informacjq o
osobie/osobach upowaznionych do ztozenia oferty (je5li dotyczy);
4) Cenq oferty przedstawionq jako cenq brutto;
5) Czas realizacji przedmiotu zam6wienia wyrazony w dniach kalendarzowych liczonych
od dnia podpisania umowy, do dnia podpisania protokotu odbioru. Czas realizacji
uwzglqdniai powinien okresy przewidziane na weryfikacjq I zgloszenie uwag przez
Zamawiajqcego po otrzymaniu przez niego cato6ci zrealizowanego przedmiotu
zam6wienia, opisane w szczeg6towym opisie przedmlotu zam6wienia (Zalqcznik 5).
6) Podpisy osoby upowa2nionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formE
reprezentacji okreSlonq w rejestrze sqdowym lub innym dokumencie wtaSclwym dla
danej formy organizacji Wykonawcy albo podpisy osoby umocowanej przez osobq
uprawnionq, przy czym petnomocnictwo musi byi zatqczone do Oferty.

Oferta powinna byc zloiona

w formie
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Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym muszE byi zlo2one wraz z ttumaczeniem na jqzyk
polski, po6wiadczo nym przez Wykonawcq,
3. lnformacje zawarte w Ofercie stanowiqce tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu
przepis6w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszq byc oznaczone klauzulq:
NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACTE STANOWTA TAJEMNICE pRZEDSTEBTORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i
powinny byi odrqbnq czq6ciq, nieziqczonq z Ofertq w spos6b trwaty.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji dotyczqcych: nazw i adres6w wykonawc6w, ceny,
terminu wykonania zam6wienia i warunk6w ptatno(ci zawartych w ofercie.
4. Oferta sktadana w wersji papierowej powinna byc zlqczona w spos6b trwaty (za wyjqtkiem
czq(ci stanowiQcej tajemnicq przedsiqbiorstwa).
Kopertq zawierajqcq Ofertq nalezy oznaczyc w nastqpujqcy spos6b:
,,Oferta na dostowq aplikocji mobilnej.
Nie otwierai przed terminem otworcio ofert"
2.

vil.

Wymagania dotyczqce wadium

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Zamawiajqcy wymaga wniesienia wadium w wysoko6ci 1500 zt (stownie: jeden tysiqc
piqiset zlotych)
Wadium nalezy wnie(i przed uplywem terminu sktadania ofert.
Wadium mo2e byi wnoszone w jednej lub kilku nastqpujqcych formach:
a. pieniqdzu,
b. porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqdno(ciowokredytowej , ztym ze porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniqznym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. porqczeniach udzielonych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
PrzedsiqbiorczoSci (tekst jedn.: Dz. U. z 201,6 r. poz.359 z poin zm.).
Wadium wptacane w pieniqdzu nalezy wnieSi przelewem na rachunek bankowy
zamawialqcego: 61 21"30 0004 2001 0549 3481 0001 z adnotacjq: ,,wadium na
zabezpieczenie oferty w postqpowaniu na dostarczenie dedykowanej aplikacji na
urzqdzenia mobilne". Wniesienie wadium przelewem bqdzie skuteczne, jezeli w
podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiajqcego.
Wadium wnoszone w formie innej niz pieniqdz musi byi zalqczone w oryginale do
oferty.
Wadium musi zabezpieczai ofertq przez caly okres zwiqzania ofertq. Wykonawca, kt6ry
nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalnq formq wadium w
wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postqpowania, a jego oferta zostanie
uznana za odrzuconq.
Tre5i gwarancji wadialnej musi zawiera6 nastqpujqce elementy:
a. nazwq dajqcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/porqczenia
(Zamawiajqcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajqcych gwa ra ncji/porqczeni a\ oraz wskaza n ie ich siedzib,
b. okre6lenie wierzytelno6ci, ktora ma byi zabezpieczona gwarancjq/porqczeniem
- okre5lenie przedmiotu zam6wienia
c. kwotq gwarancji/porqczenia,
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d,

zobowiqzanle gwaranta/porqczyciela do zapiacenia bezwarunkowo i
nieodwotalnie kwoty gwarancji/porqczenia na pierwsze pisemne 2qdanie
Zamawiajqcego w okoliczno(ciach okre(lonych w art. 46 oraz art,46 ust. 5 PZP

Vlll.

Udzielanie WyjaSnie6:
Osobq upowaznionq do kontaktu w przedmiocie niniejszego zam6wienia jest:
Andrzej Zapa5nik ad res e-ma i I bezcu krzycy@ ba lti med. pl

lX.

Ocena ofert:

Ocena ofert bqdzie dokonywana dwuetapowo:

t.

Ocena zgodno(ci z warunkami udziatu i wymaganiami wymienionymi w pkt. lV oraz V.
Ocena zgodno(ci zostanie dokonana na zasadzie speinia/nie spetnia na podstawie
dokumentu pn. ,,O(wiadczenia Wykonawcy", kt6rego wz6r stanowi Zalqcznik 2 do
niniejszego zapytania, zzastrze2eniem pkt 2.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zqdania okazania oryginat6w lub dostarczenia kopii

dokument6w potwierdzajqcych speinianie warunku dysponowania osobami

o

wymaga nych kwa ifikacjach.
I

Oferty nie spetniajqce zapis6w zapytania ofertowego podlegajq odrzuceniu. W zwiqzku z
odrzuceniem oferty, wykonawcom nie przystuguje zadne roszczenie wzglqdem
Zamawiajqcego.

2.

X,
t.

Zamawiajqcy dokona merytorycznej oceny ofert nie podlegajqcych odrzuceniu, ztozonych
przez wykonawc6w spelniajqcych warunki udzialu w postqpowaniu.
Kryteria oceny merytorycznej ofert i ich waga:
Kryterium ,,Cena" -50%

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

x 50

Maksymalna liczba punkt6w w kryterium ,,Cena" wynosi 50 pkt

2.

Kryterium,,Czas realizaqi"

-

50%

Punkty przyznawane za kryterium ,,Czas realizacli" bqdq liczone wg nastqpujqcego wzoru:
najkr6tszy oferowany czas realizacji

Liczba punkt6w oferty =

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

x 50

czas realizacji z oferty ocenianej

Maksymalna liczba punkt6w w kryterium ,,Czas realizacji" wynosi 50 pkt
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Miejsce itermin skladania ofert:

xt.

Miejsce sktadania ofert:
Ofertq nalezy dostarczyi w zamkniqtej kopercie do Przychodni BaltiMed Sp. z o.o. Sp. k.
od poniedziatku do piqtku w godz. 9.00
13.00 lub przestai pocztq na adres

1..

Zamawiajqcego:

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp.
ul. Krzemowa 16,
80-041 Gdarisk

2.

k.

Oferty nalezy sktadai do dnia 14 listopada 2019r. godzina L1:00,
Przy czym dla oceny zachowania terminu sktadania Ofert decydujqce znaczenie ma data
godzina wptywu oferty do siedziby Zamawiajqcego.

i

3.

Zmiana lub wycofanie oferty.
Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmienii lub wycofai ofertq.
Zarowno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy jak dla zlozenia ofert,
Zmiana lub wycofanie oferty powinny zostai dostarczone w zamkniqtej kopercie
odpowiednio oznaczonej ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie" oraz nazwE Oferenta.

4.

Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego, 14 listopada 2Ot9r. godzina 11:10.
Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo6i udziatu w otwarciu ofert wykonawc6w lub osob
zainteresowanych. Przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwotq, jakq zamierza
przeznaczYi na sfinansowanie zam6wienia. Po otwarciu ofert Zamawiajqcy udostqpni
informacje o ofertach zlozonych w postqpowaniu, podajqc nazwq i adres wykonawcy.

Xll.

Ogtoszeniewynik6wpostqpowania:

lnformacja
Za

o

wynlku postqpowania zostanie opublikowana na stronie internetowej

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

Zamawlajqcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postqpowania z powodu:
a) braku waznych ofert,
b) przekroczenia budzetu przeznaczonego na wykonanie zadania,
c) wystqpienia istotnej zmiany okoliczno6ci, kt6rej Zamawiajqcy nie m6gt przewidziec,
powodu ktorych udzielenie niniejszego zam6wienia nie lezy w interesie publicznym.

Xlll.

Zalqczniki
lntegralnq czqSi niniejszego zapytania ofertowego stanowiq:
Zatqcznik nr 1- Formularz ofertowy.
Zatqcznik nr 2 - OSwiadczenia Wykonawcy
Zatqcznik nr 3 - Wz6r umowy
Zalqcznik nr 4 - Przetwarzanie danych osobowych
Zatqcznik nr 5 - Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia
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z

XlV.

Warunki istotnych zmian umowy

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

n in

iejszego

Za

pyta n ia.

Zatwierdzam tre6i niniejszej zapytania ofertowego.
Gdarisk, dnia 07-11-2019 r.

I
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