
 
                                                    

 

Brzeg, dnia 27.12.2017r. 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NR DL / UE / 4 / IV / 2017 

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

z dnia 27.12.2017r. 

 

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020,  

Działanie 7.4 „Wydłużenie aktywności zawodowej” 

      

 

BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Brzegu (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia w ramach Projektu pt. „Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita 

grubego w powiecie brzeskim i namysłowskim” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VII 

Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.4 – Wydłużenie aktywności zawodowej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO 

WO 2014-2020). 

 

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania 

przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015r. poz.2164) na podstawie Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 

2011r. z późn.zm. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu 

ul. Mossora 1 

49-301 Brzeg 

 

2. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1) Oferty należy dostarczyć osobiście w formie papierowej lub przesłać pocztą/kurierem 

na adres Zamawiającego według wzoru przestawionego poniżej: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE 

ul. Mossora 1 

49-301 Brzeg 

 OFERTA 

KONKURS OFERT NR DL / UE / 4 / IV / 2017 

„Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie Brzeskim i 

Namysłowskim” – badania kolonoskopii wraz ze znieczuleniem na rzecz 



 
mieszkańców Powiatu Brzeskiego” 

 

 

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1a i 1 

b do zapytania ofertowego. Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący 

oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz załącznik nr 3 stanowiący 

Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu. 

  

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej. 

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu 

oferty do siedziby Zamawiającego. 

4) W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści oferty. 

5) Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert. 

6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania. 

7) Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 

8) Oferty należy składać w terminie do dnia 9 stycznia 2018 roku do godziny 12:00 

na adres:  

      ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg 

3. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela od poniedziałku do piątku  

w godz. 8:00-15:00 Pani Kinga Lum,  

 
Nr telefonu oraz adres mail do osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

nr telefonu 77 444 65 18, e-mail: projekty.bcm@gmail.com 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań 

kolonoskopowych ze znieczuleniem wykonywanych w Brzeskim Centrum Medycznym 

na rzecz pacjentów zamieszkujących powiat Brzeski 

1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2) Badanie ma  być świadczone przez specjalistów niezbędnych do wykonania badania 

zgodnie z wymogami dotyczącymi personelu opisanymi w punkcie 7. „KRYTERIUM 

DOSTĘPU/ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” 

3) Wyżej wymienione usługi dotyczą  mieszkańców powiatu Brzeskiego 



 
4) Planowany zakres przedmiotu zamówienia: liczba osób, u których ma być wykonane 

badanie: minimalnie 1 maksymalnie 534 

5) Miejsce realizacji badań w ramach usługi wymienionej powyżej: gabinet Pracowni 

Endoskopii Brzeskiego Centrum Medycznego. Zamawiający ponosi koszt udostępnienia 

pomieszczenia niezbędnego do realizacji zadania. Wykonawca realizujący usługę musi 

przekazać Zamawiającemu raport z wykonania usługi oraz przekazać dokumenty 

poświadczające wykonanie usługi, na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego 

w terminie 5 dni roboczych  po zakończeniu miesiąca do siedziby Zamawiającego.  

6) W ramach realizacji programu będzie wykonana kolonoskopia diagnostyczna wraz z 

usunięciem polipów o wielkości do 10 mm i ich badaniem histopatologicznym oraz 

pobraniem wycinków z nacieku nowotworowego (plus badanie histopatologiczne) wraz 

ze znieczuleniem. 

Za kolonoskopię w znieczuleniu lub sedacji uznaje się badanie,  w trakcie którego 

podawane są leki mające na celu zmniejszenie dyskomfortu pacjenta (np. leki sedatywne 

i przeciwbólowe),a pacjent jest monitorowany przez przeszkoloną osobę z udziałem 

sprzętu monitorującego.  

Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zaistnieją przeciwwskazania medyczne do wykonania 

znieczulenia lub sedacji. 

W ramach projektu uczestnik może zostać objęty danym badaniem profilaktycznym 

wyłącznie jeden raz. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki medyczne stanowiące 

przesłankę dla ponownego przeprowadzenia badania. 

Poprzez uzasadnione przypadki medyczne rozumiane są sytuacje, w których: 

1. wynik jest nieswoisty, 

2. badanie wymaga powtórzenia z przyczyn technicznych,  

3. badanie należy powtórzyć po określonym czasie ze względów medycznych. 

7) Badania mają być wykonywane u osób w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu 

rodzinnego, w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego 

rozpoznano raka jelita grubego, w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha, w 

których zostało to potwierdzone genetycznie na podstawie spełnienia tzw. Kryteriów 

amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. 

5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ KODY CPV PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 

85120000-6  Usługi medyczne i podobne 

85121200-5  Specjalistyczne usługi medyczne 

85140000-2  Różne usługi w dziedzinie zdrowia 

6. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia realizowane będzie na terenie 

powiatu Brzeskiego. 
 

7. KRYTERIUM DOSTĘPU/ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Wykonawca składający ofertę winien wykazać się posiadaniem prawa do wykonywania 

zawodu oraz odpowiednim doświadczeniem i potencjałem w zakresie stanowiącym przedmiot 

zamówienia, dysponować potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdować się 

w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.  



 
 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci: 

1) Przedsiębiorcy/ instytucje prowadzące działalność gospodarczą jako podmiot leczniczy, 

zatrudniający Specjalistów Medycznych posiadających prawo do wykonywania zawodu 

zgodnie ze swoimi umiejętnościami, 

2) Przedsiębiorcy/ instytucje prowadzące działalność gospodarczą jako podmiot leczniczy, 

którzy podzlecają wykonanie usług zdrowotnych innemu podmiotowi leczniczemu, który 

zatrudnia Specjalistów Medycznych posiadających prawo do wykonywania zawodu 

zgodnie ze swoimi umiejętnościami. 

W celu spełnienia powyższych kryteriów konieczne jest spełnienie co najmniej 1 z 

kryterium w przypadku składania ofert częściowych: 

1. Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który wykonał co najmniej 1000 

badań i wykonuje co najmniej 200 kolonoskopii rocznie; lub lekarz posiadający prawo 

wykonywania zawodu, Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii lub specjalizację 

z gastroenterologii, 

2. Pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu wraz ze specjalizacją z zakresu 

endoskopii lub doświadczeniem minumum 5 letnim z pracy w Pracowni Endoskopii 

3. Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację z anestezjologii, 

4. Pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu wraz ze spezjalizacją z zakresu 

anestezjologii.  

5. Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację z patomorfologii 

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć oświadczenia według wzoru przedstawionego w Załączniku Nr 3 do niniejszego 

Zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje personelu oddelegowanego 

do realizacji badań. 

8. WYMAGANIA, WIELKOŚĆ I CZĘSTOTLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA USŁUG  

(TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA): 

Świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia będzie realizowane od dnia 

podpisania umowy z Wykonawcą do 31.03.2019r. Zamawiający dopuszcza możliwość 

wydłużenia terminu trwania umowy. 

 

9. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

1) Zał. Nr 1a/1b – formularz oferty  

2) Zał. Nr 2 – oświadczenie o braku powiązań. 

3) Zał. Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu. 

10. KRYTERIA OCENY OFERT:  

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi 

według wagi punktowej: 

1. Za wykonanie badania kolonoskopii: 



 
a) Jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na 1 badanie kolonoskopowe w PLN 

- 80 pkt 

b) Maksymalna liczba zadeklarowanych do przeprowadzenia usług 

stanowiących przedmiot zamówienia - 20 pkt 

 

  



 
Kryteria wyboru:   

a) Jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na 1 badanie kolonoskopowe w PLN - 

80 pkt Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego 

wzoru: 

Cp= Cmin/ Ca x 80 pkt,   

gdzie: 

Cp - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „jednostkowa cena brutto w 

przeliczeniu na 1 badanie kolonoskopowe”, 

Cmin - najmniejsza jednostkowa cena brutto 1 badania. ze wszystkich cen 

zaproponowanych przez wszystkich oferentów, 

Ca - jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na 1 badanie kolonoskopowe z oferty 

„a”. 

 

b) Maksymalna liczba zadeklarowanych do przeprowadzenia usług będzie liczona 

wg poniższego wzoru – maksymalnie 20 pkt: 

 

R= Ra/ Rmax x 20 pkt,  

gdzie: 

R - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „liczba zadeklarowanych usług”, 

Rmax – maksymalna liczba z zaproponowanych przez wszystkich oferentów, 

Ra- liczba zadeklarowanych usług z oferty „a”. 

 

2. Za wykonanie znieczulenia u pacjenta, u którego wykonywane jest badanie 

kolonoskopowe: 

c) Jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na znieczulenie 1 pacjenta w PLN - 

80 pkt 

d) Maksymalna liczba zadeklarowanych do przeprowadzenia usług 

stanowiących przedmiot zamówienia - 20 pkt 

 

Kryteria wyboru:   

a) Jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na znieczulenie 1 pacjenta w PLN - 80 

pkt Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru: 

Cp= Cmin/ Ca x 80 pkt,   

gdzie: 

Cp - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „jednostkowa cena brutto w 

przeliczeniu na znieczulenie 1 pacjenta”, 

Cmin - najmniejsza jednostkowa cena brutto za znieczulenie 1 pacjenta ze 

wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, 



 
Ca - jednostkowa cena brutto za znieczulenie 1 pacjenta z oferty „a”. 

 

b) Maksymalna liczba zadeklarowanych do przeprowadzenia usług będzie liczona 

wg poniższego wzoru – maksymalnie 20 pkt: 

R= Ra/ Rmax x 20 pkt,  

gdzie: 

R - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „liczba zadeklarowanych usług”, 

Rmax – maksymalna liczba z zaproponowanych przez wszystkich oferentów, 

Ra- liczba zadeklarowanych usług z oferty „a”. 

 

3. Za wykonanie badania histopatologicznego wycinku pobranego od pacjenta, u 

którego wykonywane było badanie kolonoskopowe: 

e) Jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na badanie wycinku 1 pacjenta w 

PLN - 80 pkt 

f) Maksymalna liczba zadeklarowanych do przeprowadzenia usług 

stanowiących przedmiot zamówienia - 20 pkt 

 

Kryteria wyboru:   

a) Jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na badanie wycinku 1 pacjenta w 

PLN - 80 pkt Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg 

poniższego wzoru: 

Cp= Cmin/ Ca x 80 pkt,   

gdzie: 

Cp - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „jednostkowa cena brutto w 

przeliczeniu na badanie wycinku 1 pacjenta”, 

Cmin - najmniejsza jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na badanie wycinku 1 

pacjenta ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, 

Ca - jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na badanie wycinku 1 pacjenta z 

oferty „a”. 

 

b) Maksymalna liczba zadeklarowanych do przeprowadzenia usług będzie liczona 

wg poniższego wzoru – maksymalnie 20 pkt: 

R= Ra/ Rmax x 20 pkt,  

gdzie: 

R - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „liczba zadeklarowanych usług”, 

Rmax – maksymalna liczba z zaproponowanych przez wszystkich oferentów, 

Ra- liczba zadeklarowanych usług z oferty „a”. 

 



 
Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium 

(Jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na 1 badanie kolonoskopowe + Maksymalna 

liczba zadeklarowanych do przeprowadzenia usług) oraz/lub (Jednostkowa cena brutto 

w przeliczeniu na znieczulenie 1 pacjenta + Maksymalna liczba zadeklarowanych do 

przeprowadzenia usług) oraz/lub (Jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na badanie 

wycinku 1 pacjenta + Maksymalna liczba zadeklarowanych do przeprowadzenia usług) 

W ofercie (zał. Nr 1 – formularz oferty należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru.  

W przypadku składania ofert częściowych na określone zadanie należy w formularzu 

ofertowym pozostałe wiersze wykreślić oraz złożyć czytelny podpis. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych a także zastrzega sobie możliwość 

wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania. 

 

UWAGA!!! 

A. Cena oferty jest cenną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

B. Cena obejmować musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tzn. podana 

w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,  

C. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. 

11. OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY 

Z WYKONAWCĄ ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO: 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej 

z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. 

2)  Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, 

a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu: 

 wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

 wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i 

Wykonawcy; 

 wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 

 zmiany istotnych regulacji prawnych; 

 zmiany terminu realizacji projektu Zamawiającego 

3) Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy 

i konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 

12. DODATKOWE INFORMACJE 

1) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego 



 
oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

2) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 

niezachowania przez Wykonawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. 

4) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel 

w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać 

przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem 

o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co 

najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez 

Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę,  jeżeli Oferent nie złoży 

w wyznaczonym terminie  wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 

z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

6) Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty. 

7) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione 

przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw 

Zamawiającemu. 

9) Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania i wprowadzania zmian 

w postępowaniu. 

10) Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem 

przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.). 

11) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub 

uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych 

do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz 

organizacyjnych Zamawiającego.  

12) Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

 jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,  

 jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak 

kompletnych danych w załącznikach). 

13) Zamawiający zastrzega, że wykonanie usług odbywać się będzie w godzinach pracy,  

tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 20.00, w soboty i niedziele 8.00 – 18.00  

(z wyłączeniem dni świątecznych).  



 
 

14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji/ zmian polegających na zmianie ilości 

pacjentów delegowanych przez Zamawiającego do przeprowadzania badań przez Oferenta,  

 

15) Jeżeli Oferent nie wywiąże się z wyznaczonego terminu i deklarowanej ilości godzin 

świadczenia usługi tygodniowo, Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia  

o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta, co skutkować będzie 

naliczeniem kar umownych, określonych w Umowie z Oferentem. 

 

16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości przedmiotu 

zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, co nie jest odstąpieniem od umowy.  

W przypadku zmiany ilości przedmiotu zamówienia, oferowana cena jednostkowa brutto nie 

może ulec zmianie. 

 


