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Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Tel. 81/ 448 52 96
e-mail: kamil.debinski@umlub.pl

Lublin, 6 lutego 2015 r.

Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Zdrowie Priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów
Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej pogranicza polskoukraińskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr
IPBU.03.01.00-06-369/11-00, uprzejmie proszę o podanie Państwa oferty na przeprowadzenie zajęć z
przedmiotu „Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży matki do wieku
szkolnego dziecka” dla 5 uczestników seminarium szkoleniowego w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa
pacjenta w stomatologii (w tym nt.: opieki farmaceutycznej w stomatologii, roli i zaangażowania
farmaceuty klinicznego w stomatologii, wdrażania systemów profilaktycznych, bezpieczeństwa pacjentów
w protetyce dentystycznej) w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, które odbędzie się we Lwowie na
Ukrainie zgodnie z programem seminarium, oraz udział w opracowaniu strategii wsparcia klinicznofarmaceutycznego pacjentów opieki dentystycznej na obszarze województwa lubelskiego i obwodu
lwowskiego.
1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca prowadzi zajęcia na podstawie autorskiej, samodzielnie przygotowanej koncepcji zajęć
mieszczącej się w określonym przez Zamawiającego programie.
b) Zajęcia będą prowadzone dla 5 uczestników, którymi są szeroko rozumiani kierownicy oddziałów
stomatologicznych i specjaliści w zakresie zdrowia publicznego z Obwodu Lwowskiego na Ukrainie.
c) Zajęcia będą prowadzone w formie seminarium podczas 1 lub 2 zjazdów seminaryjnych.
d) Wykonawca będzie prowadził zajęcia w języku polskim, które będą następnie tłumaczone ustnie na język
ukraiński. Wszelkie pytania, odpowiedzi i dyskusje będą tłumaczone na język polski i język ukraiński.
e) Co do zasady, nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia zajęć, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu materiały dydaktyczne dla uczestników szkoleń o objętości około 10 stron A4 tekstu, zaś
wraz z ewentualnymi schematami, wykresami, zdjęciami – dodatkowo do 10-15 stron. Strony mogą
uzgodnić inny termin dostarczenia w/w materiałów. Materiały te będą tłumaczone na język ukraiński i
przekazywane uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć.
f) Dodatkowo, Wykonawca może przygotować inne materiały (m.in. w formie prezentacji power point),
które dostarczy do Zamawiającego w wersji elektronicznej przed terminem realizacji zajęć
dydaktycznych.
g) Wykonawca powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prowadzonego przedmiotu,
a ponadto uwzględnić w prowadzonych zajęciach fakt, że uczestnikami projektu są osoby funkcjonujące
w innym niż polski systemie opieki farmaceutycznej i medycznej oraz innym systemie kształcenia.
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h) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania, w swoich materiałach, niezbędnych oznaczeń i zapisów
nawiązujących do Unii Europejskiej oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina
2007–2013, na podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, tj. Poradnika
“Communication and visibility manual for European Union External Actions” (European Commision 2010)
oraz „System identyfikacji wizualnej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
2007-2013”.
i) Zajęcia będą prowadzone w salach dydaktycznych Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela
Halickiego we Lwowie.
j) Zajęcia będą prowadzone na podstawie koncepcji zajęć przedstawionej przez Oferenta w załączeniu do
składanej oferty według wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
k) Zajęcia są realizowane w ramach Działania 5 „Opracowanie koncepcji wsparcia klinicznofarmaceutycznego pacjentów opieki dentystycznej na obszarze projektu”.
l) Zajęcia powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r. Konkretna data realizacji
zajęć zostanie ustalona na etapie realizacji umowy, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym
terminem realizacji zajęć.
m) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po jego wykonaniu
oraz wystawieniu rachunku do umowy. Zapłata nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia
wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.
n) Ponadto, Zamawiający zapewnia Wykonawcy z budżetu projektu posiłki podczas realizacji zajęć w formie
cateringu (obiad i dwie przerwy kawowe), a także otrzyma – wraz z wynagrodzeniem – zwrot kosztów
przejazdu z Lublina do Lwowa i z powrotem (środkiem transportu zapewnionym przez Zamawiającego)
oraz kosztów zakwaterowania, śniadania i kolacji we Lwowie.
2.
Proponowane warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
- forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna
3.
Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
I.

1.
2.
3.
4.
5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 r.

II. WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU:
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie stomatologii, w tym na studiach i/lub
kursach i/lub szkoleniach, w okresie ostatnich 2 lat.
Wykształcenie wyższe z tytułem co najmniej magistra nauk medycznych, ze specjalizacją ze stomatologii
zachowawczej i dziecięcej.
Posiadanie prawa wykonywania zawodu stomatologa.
Praktyczne doświadczenie zawodowe (minimum 1 rok) w pracy stomatologa.
Udział w badaniach monitoringowych uwzględniających realizację stomatologicznych programów
profilaktycznych.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferty należy złożyć we wskazanym terminie, korzystając z załączonego formularza ofertowego –
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w którym należy podać cenę brutto za realizację przedmiotu
zamówienia, zawierającą – o ile dotyczą Wykonawcy – składki ZUS pracodawcy (obecnie 19,64%).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim a cenę podać w polskich złotych (PLN).
3. Oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz Oferty
- opatrzony pieczęcią firmową lub własnoręcznym pełnym podpisem,
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- posiadający datę sporządzenia,
- zawierający adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP lub REGON,
- zawierający cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia (przez cenę brutto wykonania przedmiotu
zamówienia rozumie się cenę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiącymi koszt
pracodawcy (obecnie 19,64% kwoty brutto na umowie), a dla podatnika VAT – kwotę zawierająca
podatek VAT);
b) CV osoby składającej ofertę;
c) Załącznik nr 2 do oferty – Koncepcja zajęć z przedmiotu „Profilaktyka stomatologiczna i opieka
farmaceutyczna od okresu ciąży matki do wieku szkolnego dziecka”.
4. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków udziału Oferenta w postępowaniu będzie skutkować
odrzuceniem oferty Oferenta, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona na jeden z poniższych sposobów:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: kamil.debinski@umlub.pl poprzez
odpowiedź na e-maila z niniejszym zapytaniem lub wysłanie e-maila z tytułem: „OFERTA na
prowadzenie zajęć „Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży matki do
wieku szkolnego dziecka – ZDROWIE PRIORYTETEM” do dnia 13 lutego 2015 r., lub
b) dostarczona osobiście bądź pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1,
20-059 Lublin, II p., pok. 240 w zamkniętej kopercie z tytułem „OFERTA na prowadzenie zajęć
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży matki do wieku szkolnego
dziecka – ZDROWIE PRIORYTETEM” do dnia 13 lutego 2015 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu
oferty pod wskazany adres).
2. Otwarcie i ocena ofert zostaną dokonane w dniu 16 lutego 2015 r. o godz. 10:00. O wynikach
i wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną za pośrednictwem poczty e-mail.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
- wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w
określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
- poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Oferenta), o czym poinformowani
zostaną wszyscy Oferenci składający oferty,
- poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie bez
podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania niniejszego zapytania Oferentom nie
przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem w przypadku, gdy
zaproponowana przez Oferenta cena przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na realizację
przedmiotowej usługi.
V.
1.
2.

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału Oferenta w postępowaniu,
poprawnych formalnie i zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował przeliczenia procentowe przy założeniu, że
1%=1pkt.
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3.

4.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1 – cena oferty brutto – 70 %
Kryterium 2 – doświadczenie zawodowe jako stomatolog (liczba miesięcy pracy) – 30 %.
Punktacja zostanie wyliczona w następujący sposób:
a) Oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 70%, natomiast pozostałe oferty otrzymają
punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x
70%. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 70 punktów.
b) Oferent, który poda najdłuższy staż pracy jako stomatolog liczony w miesiącach otrzyma 30%,
natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru:
(najdłuższy staż/staż w ramach badanej oferty) x 30%. Maksymalnie w tym kryterium można
uzyskać 30 punktów.
c) Ostateczna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryterium 1 i punktów uzyskanych w
kryterium 2.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty email.
VII.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Kamil Dębiński pod numerem telefonu 81/ 448 52 96 oraz adresem
e-mail: kamil.debinski@umlub.pl.
VIII.
ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty prowadzenia zajęć „Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od
okresu ciąży matki do wieku szkolnego dziecka”.
2. Koncepcja zajęć „Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży matki do
wieku szkolnego dziecka”.
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Załącznik 1: Formularz oferty prowadzenia zajęć „Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna
od okresu ciąży matki do wieku szkolnego dziecka”
Imię i nazwisko lub nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba Oferenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP / REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nawiązując do zapytania ofertowego na: przeprowadzenie zajęć z przedmiotu „Profilaktyka
stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży matki do wieku szkolnego dziecka” dla
5 uczestników seminarium szkoleniowego w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa pacjenta w stomatologii
(w tym nt.: opieki farmaceutycznej w stomatologii, roli i zaangażowania farmaceuty klinicznego
w stomatologii, wdrażania systemów profilaktycznych, bezpieczeństwa pacjentów w protetyce dentystycznej)
w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, które odbędzie się we Lwowie na Ukrainie – w ramach projektu pn.
„Zdrowie Priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia
jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013,
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr IPBU.03.01.00-06-369/11-00,
oraz po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, terminem i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena ofertowa brutto za 1 godzinę dydaktyczną wraz z narzutami pracodawcy/kwotą podatku VAT* (w
PLN): ........................... PLN (słownie: ...................................................................... złotych)
Mój staż pracy jako stomatolog, liczony w miesiącach, to: ........................... miesięcy.
Składając ofertę oświadczam, że:
1. Będę wykonywać osobiście powierzone mi zamówienie i nie będę go podzlecać innym
Wykonawcom.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie przez mnie zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Rozumiem wszystkie warunki realizacji przedmiotu zamówienia i akceptuję je.
5. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach i w terminie określonym w zapytaniu
ofertowym przez Zamawiającego.

…………………………………………………….
Data i podpis Wykonawcy
* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2: Koncepcja zajęć z przedmiotu „Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od
okresu ciąży matki do wieku szkolnego dziecka”

PROWADZĄCY:
FORMA ZALICZENIA:
CEL ZAJĘĆ:
TREŚCI KSZTAŁCENIA ( należy wymienić 5-8 podstawowych zagadnień ):
1)
2)
3)
4)
5)
…….

……………………………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

