Katowice, 15.06.2020r.

TG/147/01/2020

Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający:
Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.
Adres: ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice
NIP: 954-265-23-30
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem umowy jest przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją konkursową oraz
z załącznikiem nr 3 – „dokumentacja techniczna niezbędna do przygotowania projektu” dla konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.0124-376/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowe Śląskie w zakresie
Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Tworzenie systemów i aplikacji
przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.
Do składania ofert zapraszamy podmioty które mają doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnych w ramach
regionalnych programów operacyjnych dla sektora usług medycznego zakończonych przyznaniem dofinansowania.
3. Podstawy do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia jego oferty:
Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli:


zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu;



treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;



oferta nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, gdzie wystąpienie
powiązania osobowego lub kapitałowego między Zamawiającym a Wykonawcą jest przesłanką do wykluczenia Wykonawcy
z zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;



pozostawaniu 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.

4. Kryterium wyboru oferty:
Kryterium wyboru oferty będzie oferta której przyznano najwyższą liczbę punktów (A), max. 100.
Każda oferta zostanie przeliczona wg algorytmu:


W: przelicznik cenowy badanej oferty



CD: cena brutto badanej oferty za dokumentację techniczną



CW: cena brutto badanej oferty za przygotowanie wniosku
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Po dokonaniu przeliczenia każda oferta zostanie poddana punktacji wg wzoru:


A: liczba punktów badanej oferty



Wmin: najniższy przelicznik cenowy spośród złożonych ofert



W: przelicznik cenowy badanej oferty
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Ceny winny zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia
w tym koszty podatku VAT.
Wykonawca zobowiązany jest do podania: ceny za przygotowanie wniosku, ceny za dokumentację techniczną oraz całkowitej
ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie.
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1 oraz zaakceptowany, poprzez jego parafowanie, wzór umowy stanowiący załącznik nr 2, na skrzynkę e-mail
sekretariat@bonifratrzy.katowice.pl do dnia 2020-06-23 do godz. 12:00.
Za datę i godzinę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający
po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców. Z wybranym Wykonawcą zostanie
podpisana umowa. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminy składania ofert.

6. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot umowy należy zrealizować do dnia: 2020-07-24.
7. Umowa i warunki wprowadzenia zmian do jej treści
Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, umowę na realizację zamówienia. Wzór umowy stanowi
Załącznik nr 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy o zamówienie w toku jej
realizacji.
8. Zastrzeżenia
Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz prawo do zamknięcia postepowania
bez wybrania którejkolwiek z oferty, do zmiany warunków postępowania, jak również do odwołania postępowania,
unieważniania go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny.
9. Osoby do kontaktu:


Joanna Jasik - w sprawach proceduralnych, tel.: 664-318-080 e-mail: j.jasik@bonifratrzy.katowice.pl



Ryszard Cholewa - w sprawach merytorycznych, tel.: 519-546-490 e-mail: r.cholewa@bonifratrzy.katowice.pl

10. Załączniki:


Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;



Załącznik nr 2 – wzór umowy;



Załącznik nr 3 - dokumentacja techniczna niezbędna do przygotowania projektu.

