Sopot, 5 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr POWER-5.2/PROG-1/2017

Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na opracowanie programu szkoleń na temat „Antykorupcja w podmiotach leczniczych”
w ramach projektu „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości
placówek medycznych”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 15
81-704 Sopot

2. Podstawy i tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Rozwój kompetencji
analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych”,
nr POWR.05.02.00-00-0022/16, dofinansowanego z Funduszy Europejskich
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet V.
Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania
organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w ramach rozeznania rynku, opisanego
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

3.2. Informacje o projekcie
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Projekt jest realizowany przez Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o. w partnerstwie
z Kancelarią Radcy Prawnego Marek Koenner. Celem głównym projektu jest podniesienie
kwalifikacji 936 pracowników administracyjnych jednostek systemu ochrony zdrowia
w zakresie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych
i wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego, w latach 2017-2019 prowadzące do poprawy
efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
Projekt obejmuje przeprowadzenie następujących szkoleń:
1. „Menedżer zdrowia” – kompetencje analityczne
2. Prawo w praktyce podmiotu leczniczego – reguły audytu wewnętrznego
i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, w tym dotyczące zamówień
publicznych
3. Komunikacja interpersonalna
4. Wykorzystanie słownika i standardów ICNP do diagnozy potrzeb, planowania opieki
i analizy skuteczności efektywności realizowanych świadczeń
5. Praca zespołowa warunkiem skuteczności wdrożenia KOZ (koordynowanej opieki
zdrowotnej) w podstawowej opiece zdrowotnej.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu szkoleń na temat „Antykorupcja
w podmiotach leczniczych”.
Szkolenie jest adresowane do pracowników wykonujących administracyjne czynności
zawodowe, w tym m. in. rejestratorek/torów, kadry zarządzającej, ordynatorów, pielęgniarek
oddziałowych, księgowych, specjalistów ds. zamówień publicznych. W szkoleniu wezmą udział
m.in. pracownicy podmiotów leczniczych: kadra zarządzająca, kierownicza i administracyjna
szpitali oraz podstawowej opieki zdrowotnej w tym przedstawiciele zawodów medycznych
(lekarze i pielęgniarki) a także pracownicy innych podmiotów sektora ochrony zdrowia (np.
podmiotów tworzących, NFZ).
Program powinien uwzględniać praktyczne aspekty oraz w syntetyczny sposób prezentować
temat szkolenia.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 15 lipca 2017 r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Inne istotne warunki zamówienia:
4.1. Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści zawartej
pomiędzy stronami umowy.
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4.2. Zapłata wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia następować będzie
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego
rachunku/faktury VAT, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu.
4.3. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego na cały czas trwania projektu, o którym mowa
w punkcie 3.2 niniejszego zapytania ofertowego, majątkowe prawa autorskie do utworu
powstałego w wyniku realizacji zamówienia, bez obowiązku zapłaty odrębnego
wynagrodzenia z tego tytułu.
4.4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot zamówienia nie naruszy praw
majątkowych osób trzecich i przekaże utwór Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń
prawami tych osób.
4.5. wykonawca jest odpowiedzialny względem Akademii za wszelkie wady prawne przedmiotu
umowy, w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 04 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
5.1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci spełniający następujące warunki:
Lp.
1

Warunek
Posiadanie wiedzy i doświadczenia
umożliwiającego realizację
przedmiotu zamówienia

Sposób oceny warunku
Oceniane na podstawie oświadczenia
zawartego w formularzu oferty.
Zamawiający ma prawo zażądać
dodatkowych dokumentów
potwierdzających spełnienie warunku.

5.2. Oferty Wykonawców nie spełniających powyższych warunków zostaną odrzucone.

6. Kryteria oceny oferty wraz z wagami oraz opisem sposobu przyznawania punktacji
za spełnienie danego kryterium oceny oferty
6.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr:
1

Kryterium:
Waga:
Cena - ocenie podlega łączna cena brutto w złotych za 100 %
wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena musi
zawierać wszystkie niezbędne koszty niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.

zawierać
pełny
Zamawiającego.

koszt

ponoszony

przez
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6.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:

Nr kryterium:
1

Wzór:
Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

6.3. Punkty uzyskane za postawione kryterium stanowić będą końcową ocenę danej oferty.
6.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty lub żądać dodatkowych
dokumentów potwierdzających informacje podane w ofercie lub załącznikach do oferty.

7. Sposób i termin składania ofert
7.1. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na całość przedmiotu zamówienia.
7.2. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
ofertowego. Oferta powinna zostać w pełni wypełniona.
7.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub inną trwałą, czytelną
techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana
u dołu strony. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Wykonawcy.
7.4. Oferty należy dostarczyć w jednej z następujących form:
7.4.1.
Skan podpisanej oferty i załączników na adres e-mail ps@prometriq.pl przed terminem
określonym w punkcie 7.5,
7.4.2.
Listownie bądź osobiście do siedziby Zamawiającego w dni robocze od godz. 8.00
do godz. 16.00przed terminem określonym w ust. 7.
Oferty należy dostarczyć na adres:
Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 15
81-704 Sopot
7.5. Termin składania ofert upływa 12.06.2017(decyduje data wpływu do Zamawiającego).
7.6. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione
bez rozpatrzenia.

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia
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8.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania w zakresie:
 Zmiany terminu realizacji umowy wynikającą z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu,
 Zmiany zakresu lub metody wykonywania przedmiotu umowy, której to zmiany w chwili
zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć,
 Zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.
8.2. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym
Wykonawcą przewidującego możliwość wzrostu wartości zamówienia udzielonego
z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej
w umowie z wykonawcą, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.

9. Dodatkowe informacje
9.1. W sprawach dotyczących postępowania istnieje możliwość kontaktowania się pod numerem
telefonu 602 188 320, lub poprzez adres poczty elektronicznej ps@prometriq.pl
9.2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podania przyczyny.

Piotr Szynkiewicz, prezes zarządu
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