Szczecin 08.03.2019r.

Zapytanie ofertowe nr 07/2019/DFZ
I.

Wspólny Słownik zamówień CPV
80200000-6-Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80500000-9 Usługi szkoleniowe

II.

Informacje ogólne
1. Zamówienie w trybie zapytania ofertowego na podst. art. 138h. i 138o. Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
2. Zamawiający:
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
NIP: 852-000-67-57
3. Kompleksowa usługa szkoleniowa przygotowująca nauczycieli akademickich PUM do roli
instruktora symulacji medycznej oraz techników symulacji medycznej do obsługi zajęć
dydaktycznych przewidzianych w ramach realizacji programów dydaktycznych PUM w
ramach projektu „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie” POWR.05.03.00-00-0007/15
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, bez dokonania wyboru którejkolwiek
oferty, jeżeli żadna z nich nie spełnia warunków określonych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
na każdym etapie postępowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia oferentów.
7. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego z
23.04.1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), dalej KC, ani zaproszenia do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 KC.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

III.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dla instruktorów
symulacji medycznej oraz techników symulacji medycznej.
Zadania przewidziane do realizacji przez wykonawcę:
1. Szkolenie instruktorów symulacji medycznej
2. Szkolenie techników symulacji medycznej
Ilość osób do przeszkolenia: 126 instruktorów, 12 techników
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1

IV.

V.

Warunki udziału w postepowaniu
1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
 Dysponują minimum 2 instruktorami posiadającymi wykształcenie wyższe lub certyfikaty
/zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie usługi szkoleniowej i posiadają
minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w szkoleniach medycznych.
 Posiadają doświadczenia minimum:
 800 godzin dydaktycznych w ramach kursów certyfikowanych ALS Europejskiej Rady
Resuscytacji lub ACLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego; instruktor
ALS/ACLS powinien posiadać przygotowanie merytoryczne oraz dydaktyczne zdobyte na
kursie instruktorskim ALS/ACLS,
lub
 200 godzin doświadczenia dydaktycznego uzyskanego podczas prowadzenia zajęć
dydaktycznych na uczelni z wykorzystaniem symulacji medycznej i dodatkowo 600 godzin
dydaktycznych w ramach kursów certyfikowanych ALS Europejskiej Rady Resuscytacji lub
ACLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego; instruktor ALS/ACLS powinien
posiadać przygotowanie merytoryczne oraz dydaktyczne zdobyte na kursie instruktorskim
ALS/ACLS,
 Posiadanie doświadczenia w obsłudze sprzętu symulacyjnego posiadanego przez
zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
 Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację
treści zapytania.
 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień.
 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
 Brak jest powiązań kapitałowych lub osobowych Oferenta z Zamawiającym,
3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, pierwszym
dniem związania ofertą jest dzień składania ofert.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.
6. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4.
7. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być
podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu Oferenta.
Opis warunków zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, w szczególności: zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu
realizacji zajęć, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie
późniejszym niż 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji umowy

VI.

Termin realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie od semestru letniego 2018/2019 do
semestru letniego 2019/2020

VII.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca winien złożyć 1 ofertę.
2. Zaoferowana cena wskazanej usługi powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności
świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie, w tym również ewentualny
podatek VAT.
3. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
4. Cenę należy wyrazić w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W przypadku, gdy osoba podpisująca nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
6. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) wypełniony Formularz Oferty (załączniki nr 2, 3 i 4),
b) dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
c) pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru
lub zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
d) dokumenty – potwierdzające doświadczenie osoby wskazanej do realizacji niniejszego
zamówienia, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe - potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez Oferenta.
7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

VIII.

Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem i oświadczeniem –
Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4
2. Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy składać w terminie do 15.03.2019 roku do godziny
12:00:
a) w Dziale Funduszy Zewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
pokój – 04 , ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin z opisem na kopercie: „Oferta na Zapytanie
ofertowe nr 07/2019/DFZ”
lub
b) drogą mailową (zeskanowaną ofertę w pliku pdf) na podany adres elektroniczny:
joanna.grzymska@pum.edu.pl w temacie wiadomości należy napisać : „Oferta na
Zapytanie ofertowe nr 07/2019/DFZ”
3. Osobą do kontaktów jest Pani Joanna Grzymska tel. 91 48 00 734, email:
joanna.grzymska@pum.edu.pl
4. Zapoznanie się z treścią ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 r. o godz. 12:30 w Dziale Funduszy
Zewnętrznych PUM , ul. Rybacka 1 , 70- 204 Szczecin, pok. 04.

5. Forma oferty:
a) oferta musi być sporządzona w języku polskim,
b) treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,
d) pożądane jest ponumerowanie stron oferty oraz zaleca się, aby wszystkie dokumenty
tworzące ofertę były spięte-zszyte w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie
1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia formularza cenowego i określenia w nim cen na
wszystkie elementy zamówienia (zadania).
2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Zamawiającego (np. w przypadku zawarcia
Umów cywilnoprawnych - kwota brutto + koszty pracodawcy: składki ZUS, podatek) oraz
Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności
związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz ewentualny należny
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z
późn. zm.). Wartości składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez
wykonawcę.
3. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę
podaną słownie.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
IX.

Kryteria oceny ofert:
I.
II.

Cena – 80%
Doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych na uczelni z wykorzystaniem symulacji
medycznej oraz doświadczenie w realizacji kursów certyfikowanych ALS Europejskiej Rady
Resuscytacji lub ACLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego - 20%

1.
Wartość punktowa w kryterium cena wyliczana będzie według wzoru w skali do 60 pkt.
(maksymalna liczba punktów w kryterium):
wartość punktowa A = 80 * Cmin/Cn, gdzie:
Cmin - cena ofertowa brutto – najniższa wśród oferowanych
Cn - cena ofertowa brutto badanej oferty
2.
Wartość punktowa kryterium doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych na uczelni z
wykorzystaniem symulacji medycznej oraz doświadczenie w realizacji kursów certyfikowanych ALS
Europejskiej Rady Resuscytacji lub ACLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
Wartość punktowa w kryterium doświadczenie wykonawcy wyliczana będzie według wzoru
w skali do 20 pkt. (maksymalna liczba punktów w kryterium):
wartość punktowa B = X, gdzie:
X – punktacja przyznawana za doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych na uczelni z
wykorzystaniem symulacji medycznej oraz doświadczenie w realizacji kursów certyfikowanych ALS
Europejskiej Rady Resuscytacji lub ACLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
W zależności od ilości godzin o których mowa w kryterium, przedstawionych przez oferenta w
załączniku nr 3, X przyjmie następującą wartość:
10 – w przypadku wykazania w zał. nr 3 od 801 – 1000 godzin, o których mowa powyżej;
20 – w przypadku wykazania w zał. nr 3 ponad 1000 godzin, o których mowa powyżej;

X.

Informacje dotyczące wyboru oferty:
1. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
2. Zamawiający informację z wyboru ofert zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
uczelni.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
4. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

XI.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a)
b)
c)
d)
e)

XII.

jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
zostanie złożona po terminie składania ofert,
będzie zawierała rażąco niską cenę,
będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
Przez powiązania z Zamawiającym rozumie się:
 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli”.

Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej
przyczyny niezależnej od Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny.

XIII.

Inne postanowienia w zakresie postępowania:
Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od zakończenia postępowania. O miejscu i terminie
podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin;
 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
możliwy jest pod numerem tel. 91 48 00 790 lub adresem e-mail: iod@pum.edu.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu,
związanym z zapytaniem w ramach szacowania wartości zamówienia nr 04/2019/DFZ
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- upoważnieni pracownicy administratora;
- współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące z uczelnią,
- instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania, a jeżeli okres trwałości projektu jest dłuższy – przez okres trwałości projektu
(obejmującym w szczególności okres gwarancji i rękojmi, objętych realizacją umowy), chyba
że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania,;
 podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

