7 lutego 2018
OGŁOSZENIE nr DL/UE/3/V/2018 O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 EURO
(z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych /art. 4 pkt 8/ - tekst jednolity
Dz. U. z 2017r., poz. 1579)
1.

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji przetargowej (komplety SIWZ wraz z opisem przedmiotu
zamówienia) wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.
„Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”.

2.

Szczegółowe warunki zamówienia (formularz oferty, opis przedmiotu zamówienia oraz wzór
umowy) określono w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

3.

Zamawiający: Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg strona
internetowa: bcm.brzeg-powiat.pl. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do
kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest: – Pani Kinga Lum;
adres e-mail: projekty.bcm@gmail.com; tel. 77 444 65 18, 790 433 222 w godzinach 08:30 14:00.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną e-mail. Zamawiający nie dopuszcza
porozumiewania się faksem. Pytania do niniejszego postępowania należy kierować na adres
podany w pkt 3. w nieprzekraczalnym terminie do 09.02.2018r. do godz. 13:00. Zamawiający
może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu
w przypadku zmiany istotnych dla przedmiotu postępowania okoliczności mających wpływ na
jego treść. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie modyfikacje, zmiany, w tym zmiany
terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
ogłoszenia o zamówieniu i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o przedłużeniu terminu
składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
z modyfikacji) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

4.

5.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert. Zamawiający dokona w tym czasie badania i oceny ofert oraz rozstrzygnięcia w postaci
wyboru Wykonawcy bądź unieważnienia postępowania.
Uwaga: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w
jej treści, z wyjątkiem zmian wynikających z poprawienia w ofercie oczywistych omyłek
pisarskich, rachunkowych i innych nie mających wpływu na treść i zmianę złożonej oferty.

6.

Wymagania stawianie Oferentom: Przeprowadzenie w ostatnich 3 latach przed terminem upływu
składania ofert co najmniej 1 procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, na kwotę

postępowania 1.000.000 zł brutto w zakresie dostawy urządzeń medycznych lub aparatury
medycznej, prowadzonego w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
7.

Przygotowanie oferty:
a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, w zamkniętej
kopercie z opisem : Opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Podniesienie wydajności
usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w
infrastrukturę i wyposażenie w”, na adres wskazany w pkt.3,
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
c) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
d) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą
wymagają podpisu osób uprawnionych do działania w imieniu Wykonawcy – przedstawiciela
Wykonawcy, a w przypadku osób prawnych – firm, przedstawiciela uprawnionego zgodnie z
dokumentem rejestrowym oraz obowiązującymi przepisami prawa.
e) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub wykazania umocowania prawnego do
reprezentowania Wykonawcy (dotyczy firm i pełnomocników).
f) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z wymaganiami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami (załącznikami) jak również zawierać informacje i oświadczenia
określone w tychże dokumentach;
g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej ofertę;
8. Ofertę należy złożyć do 15.02.2018 r. do godz. 13.00 w formie papierowej na adres: Brzeskie
Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, do sekretariatu.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej.
10. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi
według wagi punktowej:
a) Jednostkowa cena brutto za usługę opracowania dokumentacji przetargowej wraz z
udziałem w postępowaniu PLN - 91 pkt.
b) Liczba przeprowadzonych postępowań w przeciągu ostatnich 3 lat, dotyczących
urządzeń medycznych lub sprzętu medycznego, przyjmując, że jedno postępowanie
jest równe 3 pkt – maksymalnie 9 pkt.
Kryteria wyboru:
a) Jednostkowa cena brutto za usługę opracowania dokumentacji przetargowej wraz z
udziałem w postępowaniu PLN - 91 pkt
Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Cp= Cmin/ Ca x 91 pkt,
gdzie:
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Cp - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „jednostkowa cena brutto za usługę
opracowania dokumentacji przetargowej wraz z udziałem w postępowaniu”,
Cmin - najmniejsza jednostkowa cena brutto za usługę opracowania dokumentacji
przetargowej wraz z udziałem w postępowaniu ze wszystkich cen zaproponowanych
przez wszystkich oferentów,
Ca - jednostkowa cena brutto za usługę opracowania dokumentacji przetargowej wraz z
udziałem w postępowaniu z oferty „a”.
b) Liczba przeprowadzonych postępowań w przeciągu 3 ostatnich lat, dotyczących
urządzeń medycznych lub sprzętu medycznego, przyjmując, iż:
jedno przeprowadzone postępowanie jest równe 3 pkt,
dwa postępowania – 6pkt
trzy i więcej postepowań – 9pkt
c) Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Gp= G/ Gmax x 9 pkt,
gdzie:
Gp – liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „Liczba przeprowadzonych
postępowań w przeciągu 3 ostatnich lat, dotyczących urządzeń medycznych lub sprzętu
medycznego”,
Gmax - największa liczba punktów w kryterium „Liczba przeprowadzonych postępowań
w przeciągu 3 ostatnich lat, dotyczących urządzeń medycznych lub sprzętu medycznego”,
G – liczba przeprowadzonych postępowań w przeciągu 3 ostatnich lat, dotyczących
urządzeń lub sprzętu medycznego, z oferty „a”.
Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium ( cena
brutto za usługę opracowania dokumentacji przetargowej wraz z udziałem w postępowaniu +
liczba przeprowadzonych postępowań w przeciągu 3 ostatnich lat).
W ofercie (zał. Nr 1 – formularz oferty) należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru.
W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.
UWAGA!!!


Cena oferty jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 Cena obejmować musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tzn.
podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia,
 Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
10. Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę:









Wypełniony formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
Dokumenty potwierdzające posiadanie umocowania/pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy;
Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu procedur w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych, o
którym mowa w pkt. 6. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oświadczenia
zestawienie prowadzonych procedur, w którym należy podać wartość zamówienia, tytuł
postępowania oraz podmiot dla którego procedura była przygotowywana wraz z datą
zakończenia postępowania.
Referencje od podmiotów, na rzecz których prowadzone były postępowania o których
mowa w pkt.6
Wykaz sprzętów medycznych, które były przedmiotem zamówienia w postępowaniach o
których mowa w pkt.6

Krzysztof Waldemar Konik /-/
...................................…………..........
Kierownik Zamawiającego
Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Załączniki:
1. Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2;
3. Wzór umowy - załącznik nr 3.

