
 

  
 

Unia Europejska 
Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego 

 
Tczew, dnia 20 lutego 2012 r. 

 

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu 

inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Przebudowa oraz doposażenie 

Ośrodka Zdrowia w miejscowości Turze celem poprawy dostępu i jakości 

podstawowych usług medycznych” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA 

Zamawiającym jest: 

Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o. 

ul. Parkowa12; 83-113 Turze 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000182151,  

NIP 593-22-68-465 

REGON 192462421 

 

Wykonawcą jest: 

………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Wykonawcy należy 

przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży 

ofertę w odpowiedzi niniejsze zapytanie ofertowe. 

 

Zapytanie ofertowe dokonane poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z 

wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-2013 (w skrócie: IZ) dla zamówienia o wartości wyższej 6 000 

EURO i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 EURO. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje koordynację prac przy projekcie inwestycyjnym pn. 

„Przebudowa oraz doposażenie Ośrodka Zdrowia w miejscowości Turze celem poprawy 

dostępu i jakości podstawowych usług medycznych” w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Priorytet 9, Działanie 9.2 „Lokalna infrastruktura 

ochrony zdrowia”. 

Usługa obejmuje: 

1) Rozplanowania harmonogramu postępowań w zakresie zamówień w projekcie, 

przygotowania harmonogramu realizacji zadań, harmonogramu płatności oraz przepływów 

finansowych zapewniających utrzymanie płynności finansowej w projekcie. 

2) Współpracy przy sporządzaniu zamówień przez Zamawiającego. 

3) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 

projektu oraz dotyczących jej aneksowania. 

4) Przygotowywania i przekazywania w założonych terminach wniosków o płatności 

zaliczkowych/pośrednie/końcową wraz z załącznikami, oraz nanoszenie wszelkich 

koniecznych poprawek w/w dokumentach. 

5) Przekazywanie Zamawiającemu zaleceń do prowadzenia ewidencji księgowej projektu, 

zgodnie z prawem wspólnotowym, wytycznymi krajowymi i wymogami formalnymi RPO 

WP 2007-2013. 

6) Uczestniczenia w kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą lub inną 

uprawnioną do tego instytucję na miejscu realizacji Projektu w celu zbadania zgodności z 

wnioskiem o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WP 2007-2013. 

7) Udzielenie wsparcia merytorycznego Zamawiającemu w projekcie polegające między 

innymi na przygotowaniu wzorów dokumentów, jakie będą musiały przygotować strony 

realizujące projekt zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP. 

8) Systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego 

informowania za pośrednictwem Zamawiającego Instytucji Zarządzającej o zaistniałych 

nieprawidłowościach. 

9) Systematyczne prowadzenie pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu przyjętych 

dla realizowanego Projektu. 

10) Przekazywanie Zamawiającemu zaleceń dot. archiwizacji dokumentacji w czasie 

realizacji Projektu. 

11) Nadzoru pod kątem zgodności z wytycznymi prowadzonych przez Zamawiającego 

procedur udzielania zamówień zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu. 

12) Nadzoru nad gromadzeniem i udostępnianiem dowodów występujących w zamówieniach 

dokumentów takich jak np.: informacji i wszczynanych postępowaniach, opisów, treści 

ogłoszeń o zamówieniach, regulaminów, protokołów i innych na żądanie Instytucji 

Zarządzającej lub innych instytucji przez nią upoważnionych. 

13) Systematycznej współpracy z wyznaczonymi osobami przez Zamawiającego. 

14) Udziału w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach dotyczących postępu 

realizacji projektu, udział w kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy, również w 

okresie trwałości Projektu w zakresie objętym umową o dofinansowanie, która została 

zawarta z IZ RPO WP na dofinansowanie realizacji Projektu. 

 

2. Wykonawca w formularzu ofertowym musi zaświadczyć, że posiada doświadczenie w 

zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków EFRR lub EFS. 
 

Kryterium będzie badane na podstawie deklaracji zamieszczonej w formularzu ofertowym. 

Oferty nie spełniające powyższego kryterium będą odrzucane.  
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2013 roku. 



  
 

Unia Europejska 
Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego 

 

3 

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym 

do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). 

 

Oferta musi zawierać: 

1) Pełna nazwę wykonawcy, 

2) Adres lub siedzibę wykonawcy numer telefonu oraz numer NIP, 

3) Wynagrodzenie za realizację zamówienia przedstawione jako wynagrodzenie 

netto, wynagrodzenie brutto zawierające podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany 

obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5) Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert. 

6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 

prawnym w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany 

pieczątkami imiennymi. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub w zamkniętej kopercie w siedzibie firmy Zespół Opieki 

Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o., Ul. Wojska Polskiego 5, 83-110 Tczew w terminie 

do dnia 27.02.2012 r. do godz. 9.00. 

Na kopercie należy zamieścić: 

 

- nazwę i adres Zamawiającego (Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o., Ul. 

Wojska Polskiego 5, 83-110 Tczew), 

 

- nazwę i adres Wykonawcy, 

 

-dopisek „oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. na pełnienie funkcji koordynatora 

projektu inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Przebudowa oraz doposażenie Ośrodka 

Zdrowia w miejscowości Turze celem poprawy dostępu i jakości podstawowych usług 

medycznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach RPO WP na lata 2007-2013” 

 

Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Komisyjne otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 27.02.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie 

ZOZ "MEDICAL" Sp. z o.o., Ul. Wojska Polskiego 5, 83-110 Tczew 

 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. 

 

4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI. OCENA OFERT 
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1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych 

kryteriów oceny ofert: 

 

- Cena ofertowa – 100 % (100 pkt) 

 

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: 

C = ( Cmin / Cof.) x 100 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, 

Cof. – cena badanej oferty, 

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie. 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której średnia ważona poszczególnych 

punktów będzie najwyższa.  

 

3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania 

przetargowego bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie 

Wykonawców. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zawarcie umowy nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej 

oferty, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt VI. 3. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Kontakt telefoniczny:  

Tel / fax (058) 531 13 16/(058) 777 68 45 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

Zamawiający: 

Zespół Opieki Zdrowotnej 

"MEDICAL" Sp. z o.o. 
ul. Parkowa12; 83-113 Turze 

OFERTA 

W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA 

PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „PRZEBUDOWA ORAZ 

DOPOSAŻENIE OŚRODKA ZDROWIA W MIEJSCOWOŚCI TURZE CELEM POPRAWY DOSTĘPU 

I JAKOŚCI PODSTAWOWYCH USŁUG MEDYCZNYCH” WSPÓŁFINANSOWANY Z 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WP NA LATA 

2007-2-013  

 

 

Pełna nazwa 

wykonawcy, Adres lub 

siedziba wykonawcy: 

 

 

Przedmiot 

zamówienia: 

Koordynacja prac przy projekcie inwestycyjnym pn. „Przebudowa oraz 

doposażenie Ośrodka Zdrowia w miejscowości Turze celem poprawy dostępu i 

jakości podstawowych usług medycznych” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Priorytet 9, Działanie 9.2 „Lokalna 

infrastruktura ochrony zdrowia” zgodnie z opisem punktu II zapytania 

ofertowego. 
 

Termin realizacji 

przedmiotu 

zamówienia: 

do dnia 30 czerwca 2013 roku 

 

Cena netto/brutto:  

(z dokładnością do 

dwóch miejsc po 

przecinku) 

Łączna cena netto: ……………………PLN 

 

Łączna cena brutto: ……………………PLN 

 

Doświadczenie w 

zarządzaniu projektami 

(deklaracja)  

  

 

TAK 

 

Termin związania 

ofertą: 

 

 

30 dni od terminu otwarcia ofert. 

 

 

 
 

………………………………. 

Miejscowość i data 

…………………………………………. 

(imię i nazwisko uprawnionej) 

…………………………………. 

(podpis i pieczęć osoby 

uprawnionej) 

 


