sekretariat@opsbielany.waw.pl

NIP 118-09-35-660; REGON 010843854
Warszawa, dn. 04.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe
Dotyczące świadczenia usług medycznych z zakresu medycyny pracy
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Zamawiający:
Adres do korespondencji:

I.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, pok. 47
tel. 22 418-02-29, e-mail: onisk.i(5)opsbielanv.waw.pl

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla
Uczestników/-czek Projektu pn. „Rozwój drogą do sukcesu" współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którzy w ramach
Projektu ukończyli kursy zawodowe i będą odbywali staż zawodowy na stanowiskach
urzędniczych,
nieurzędniczych
oraz
robotniczych.
Aktualnie
Uczestników/-czek
zakwalifikowanych na staż w ramach Projektu jest 38 osób. Podana liczba osób jest
szacunkowa przyjęta na potrzeby postępowania i może ulec zmniejszeniu. Na etapie
prowadzonego postępowania nie ma możliwości precyzyjnego określenia poszczególnych
stanowisk pracy realizowanych na stażach, jednakże będą one ściśle związane z odbytymi
kursami zawodowymi podanymi w poniższej tabeli. Z uwagi na grupę docelową Projektu
ważna jest lokalizacja placówki wykonującej badania, warunkiem koniecznym jest, aby
przychodnia świadcząca usługi medyczne mieściła się na terenie dzielnicy Bielany.
II. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania zamówienia przewidziany został na okres od dnia 01 lutego 2019 r.
do dnia 31 lipca 2019 r.
III. Sposób obliczenia ceny.
1. Wykonawca wskaże w ofercie koszt brutto badań wskazanych dla poszczególnych
stanowisk / grup pracowniczych wg ukończonych kursów zawodowych, oferowane ceny
obowiązywać będą przez cały czas trwania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie
czynniki cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji
zamówienia.
3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich. Płatności rozliczane będą miesięcznie, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z protokołem zdawczoodbiorczy wykonania usługi zawierającym ewidencję przeprowadzonych badań na rzecz
poszczególnych
Uczetsników/-czek
Projektu.
Dokumenty
przekazywane
będą
Zamawiającemu po zakończeniu danego miesiąca, najpóźniej do 3 dnia roboczego
następnego miesiąca.

Wykaz stanowisk, ukończonych kursów i zagrożeń

Lp.

Stanowisko/grupa pracownicza/ tematyka
ukończonego kursu zawodowego

Liczba
Uczestników/-czek Zakres prac, w których mogą
szacunkowo
wystąpić zagrożenia, m.in. takie
przewidywana do
jak:
badania

Pracownik biurowy
ukończone kursy:
- kurs kancelaryjno-archiwalny 1i II st.;

1

- specjalista ds. zamówień publicznych;
- księgowość od podstaw;
- samodzielny księgowy;
- zakładanie i prowadzenie sklepu internetowego inspektor ochrony danych osobowych;
- operator DTP;

22

Praca przy monitorze
i urządzeniach biurowych

- specjalista ds. HR;
- tester;
- autocad od podstaw;
Magazynier
ukończone kursy:
- magazynier - programy komputerowe
2

ds. zarządzania gospodarką magazynową, obsługa
kasy fiskalnej, fakturowanie;
- magazynier - programy komputerowe

5

Praca przy monitorze,
sporadycznie podnoszenie
ciężarów, praca na wysokości,
operator wózka widłowego

ds. zarządzania gospodarką magazynową i wózek
widłowy;
Konserwator

Praca na wysokości,
sporadycznie podnoszenie
ciężarów, drobne urazy,

ukończone kursy:
- stolarz;
3

4

5

- renowacja mebli;
- pracownik remontowo-budowlany - glazurnik z
uprawnieniami elektroenerget. do 1 kV;
- szkolenie f-gazowe;
- projektowanie ogrodów;
Aktualizacja książeczki Sanepid
ukończone kursy:
- kurs gastronomiczny - kucharz
Inne/usługi
ukończone kursy:
- florysta;
- kurs kosmetyczny;
- manicure, pedicure i stylizacja paznokci;
- kurs stylizacji ubioru;

5

1

5

kontakt z środkami
chemicznymi, pyły, obsługa
specjalistycznych, ostrych
narzędzi
Kontakt z żywnością, kontakt
z ostrymi narzędziami, kontakt
z środkami chemicznymi,
Praca z klientami, kontakt
z środkami chemicznymi, pyły,
obsługa specjalistycznych,
ostrych narzędzi
............... -..-______ _-_____ ____

IV. Termin oraz sposób składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert: oferty prosimy kierować mailem
onisk.i@opsbielany.waw.pl do dnia 15 stycznia 2019 r. do godziny 16:00.

na

adres

V. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI. Opis kryteriów wyboru oferty.
1. Zamawiający przyjął, że jedynym kryterium wyboru będzie cena. Zamówienie zostanie
udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu
i zaproponuje najkorzystniejszą cenę.
2. W przypadku braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że złożone
zostały oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
VII.Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia.
Julia Onisk , tel. 22 418-02-29
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje
Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu
podpisania umowy.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. 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. U.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82,
1.2 kontakt do Inspektora Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy - iod@opsbielany.waw.pl
1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie publicznego zaproszenia
do składania ofert na podstawie wewnętrznych uregulowań organizacyjnych
Zamawiającego, zgodnie z art. 4.8 ustawy Pzp;
1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy Pzp;
1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
przedmiotowego zamówienia, a po tym czasie przez okres wymagany do archiwizacji
tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego
obowiązującego u Zamawiającego;
1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do zapisów art. 22 RODO;
1.8 posiada Pani/Pan:
1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
1.8.3 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 ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
1.9 nie przysługuje Pani/Panu:
1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3 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.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku
informacyjnym wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe Wykonawca pozyskał i przekaże Zamawiającemu w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
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