
 

1 

Informacje o ogłoszeniu 
Tytuł projektu 

Przywracamy godność człowieka- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z 

Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 

 

Numer projektu 

RPLD.09.02.02-10-0019/16-00 

 

Program 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Oś 

Włączenie społeczne 

 

Działanie 

Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

Poddziałanie 

Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT 

 

Termin składania ofert 

do dnia 28-07-2017 

 

Nazwa zamawiającego 

CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. 

 

Numer ogłoszenia 
1045336 

 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty 

elektronicznej na adres: opiekapoudarze@swietarodzina.com.pl (skan z podpisem), poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście do biura projektu: 

CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. 

ul. Wigury 19, 90-302 w Łodzi –piętro IV pokój 8a - Sekretariat 

do dnia: 28 lipca 2017 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017 

- ,,Przywracamy godność człowieka” nie otwierać do godz.16:00 do dnia 28 lipca 2017 oraz informacją o 

części zamówienia, na które składana jest oferta (CZĘŚĆ I – pielęgniarka/pielęgniarz; CZĘŚĆ II – 

fizjoterapeuty; CZĘŚĆ III- logopeda; CZĘŚĆ IV – psycholog; CZĘŚĆ V – terapeuta zajęciowy; CZĘŚĆ VI – 

starszy opiekun medyczny/ratownik; CZĘŚĆ VII – dietetyk; CZĘŚĆ VIII – lekarz geriatra; CZĘŚĆ IX – lekarz 

rehabilitacji; CZĘŚĆ X – lekarz neurolog). 

 

- Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej. 

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

- W przypadku składania oferty w formie papierowej zarówno oferta, jak i dołączone do niej załączniki 

powinny być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie podpisane.  

- Dokumenty wysyłane drogą mailowa powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych. 

- Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.07.2017 r. 

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
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ofert. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

opiekapoudarze@swietarodzina.com.pl  

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Pani Aneta Mikołajczyk oraz Pani Violetta Foszmanowicz 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

(42) 254 96 00  

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie personelu medycznego (pielęgniarki/pielęgniarze, fizjoterapeuci, 

logopedzi, psycholog, terapeuta zajęciowy, starsi opiekunowie medyczni/ratownicy, dietetyk, lekarz geriatra, 

lekarz rehabilitacji, lekarz neurolog), świadczącego usługi w miejscu zamieszkania Uczestników projektu 

(mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego) w ramach projektu pn.: ,,Przywracamy godność 

człowieka- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego 

Obszaru Metropolitalnego” (nr RPLD. 09.02.02-10-0019/16) współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 01.08.2017 r. do 01.07.2019 r. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany początkowej daty świadczenia usługi w przypadku, gdy 

rozstrzygnięcie niniejszego postępowania i podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami nastąpi później niż 

do dnia 01.08.2017 r. 

Zgodnie z założeniami projektu pn. ,,Przywracamy godność człowieka- wsparcie w formie 

zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” 

świadczone będą usługi z zakresu opieki medycznej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, psychologicznej w 

miejscu zamieszkania na rzecz Uczestników projektu, mające na celu wypełnianie luk istniejącego sytemu (w 

przypadku braku dostępności lub długiego czasu oczekiwania) poprzez zaoferowanie bezpłatnych świadczeń. 

Projekt przewiduje zapewnienie kompleksowego wsparcia interdyscyplinarnego zespołu opieki 

długoterminowej. Wsparcie dla osób niesamodzielnych ma mieć charakter indywidualny tzn. CENTRUM 

MEDYCZNE Św. Rodziny zapewni, żeby plan wsparcia dla poszczególnych osób został stworzony z 

uwzględnieniem diagnozy sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, problemowej, potencjałów, predyspozycji i potrzeb. 

Główne zadania w projekcie to: pielęgniarska opieka długoterminowa realizowana w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1480) w 

szczególności zaś z warunkami realizacji określonymi w Załączniku nr 4 do ww. Rozporządzenia, usługi 

świadczone w lokalnej społeczności, wsparcie lekarzy specjalistów wobec niepełnosprawności związanej z 

przebytym udarem mózgu jak również towarzyszącą wielochorobowością, zapewnienie wsparcia osobom 

niesamodzielnym w formie telemedycyny oraz szkolenia dla ich opiekunów.  

Uczestnikami projektu jest 30 osób, które w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem Projektu (tj. przed 3 lipca 

2017 r.) przebyły udar mózgu oraz ich opiekunowie faktyczni. 

 

Na przedmiot zamówienia składa się: 

Część I – Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza 

Część II - Świadczenie usług w charakterze fizjoterapeuty  

Część III – Świadczenie usług w charakterze logopedy 

Część IV – Świadczenie usług w charakterze psychologa 

Część V – Świadczenie usług w charakterze terapeuty zajęciowego 

Część VI –  Świadczenie usług w charakterze starszego opiekuna medycznego/ratownika 

Część VII – Świadczenie usług w charakterze dietetyka  

Część VIII – Świadczenie usług w charakterze lekarza geriatry 

Część IX – Świadczenie usług w charakterze lekarza rehabilitanta 

Część X - Świadczenie usług w charakterze lekarza neurologa  
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ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH TJ. NA 

REALIZACJĘ CZĘŚCI I LUB CZĘŚCI II LUB CZĘŚCI III LUB CZĘŚCI IV LUB CZĘŚCI V LUB CZĘŚCI 

VI LUB CZĘŚCI VII LUB CZĘŚCI VIII LUB CZĘŚCI IX LUB CZĘŚCI X PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 
 

Miejsce realizacji projektu 

Łódzkie | Łódź 

Łódzkie | Brzeziński 

Łódzkie | Zgierski 

Łódzkie | Pabianicki 

Łódzkie | Łódzki wschodni 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wybór Oferenta/ Oferentów na świadczenie usług w charakterze 

pielęgniarki/pielęgniarza, fizjoterapeuty, logopedy, psychologa, terapeuty zajęciowego, starszego opiekuna 

medycznego/ratownika, dietetyka, lekarza geriatry, lekarza rehabilitacji, lekarza neurologa, świadczącego 

usługi w miejscu zamieszkania Uczestników projektu (mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego) w 

ramach projektu pn.: ,,Przywracamy godność człowieka- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla 

grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” (nr RPLD. 09.02.02-10-0019/16) 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 01.08.2017 

r. do 01.07.2019 r. 

Przedmiot zamówienia 

Część I – Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/ pielęgniarza 

ZADANIA: 

- świadczenie usług z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej w miejscu zamieszkania Uczestników 

projektu obejmujących m.in. poradnictwo dotyczące pielęgnacji i profilaktyki zdrowia, doradztwo w doborze 

odpowiednich wyrobów medycznych, podstawowe czynności pielęgnacyjne i diagnostyczne, 

przeprowadzenie podstawowych badań profilaktycznych możliwych do wykonania w warunkach domowych 

WYMAGANIA: 

1) Wykształcenie i kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 

podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 n 151 poz. 896) magister pielęgniarstwa 

lub pielęgniarka/ pielęgniarz z ukończoną specjalizacją lub w trakcie odbywania specjalizacji: w dziedzinie 

opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub w 

dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego/internistycznego lub w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub 

w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub 

w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w ww. dziedzinach.  

2) Doświadczenie:  

- doświadczenie z zakresu opieki długoterminowej 

 

Część II – Świadczenie usług w charakterze fizjoterapeuty 

ZADANIA: 

- świadczenie usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania Uczestników projektu obejmujących m.in. 

konsultacje, poradnictwo w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgniarskiego, wspomagającego, 

połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu 

oraz przygotowanie warunków do opieki domowej, rehabilitację tymczasową. 
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WYMAGANIA: 

1) Wykształcenie i kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 

leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r., poz.896) wykształcenie średnie lub wyższe 

magisterskie na kierunku fizjoterapia lub wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku rehabilitacja 

ruchowa lub rehabilitacja lub kierunkach tożsamych 

2) Doświadczenie:  

- doświadczenie w zakresie prowadzenia rehabilitacji  

 

Część III – Świadczenie usług w charakterze logopedy 

ZADANIA: 

- Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy), 

stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji 

językowej, stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego, wykonywanie z Uczestnikiem projektu ćwiczeń 

ortofonicznych, słuchowych, rytmicznych, etc. diagnostyka (rozpoznawanie zaburzeń językowych). Terapia 

(usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej) i pomoc w przezwyciężaniu problemów 

osób po przebytym udarze mózgu- systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych, korygowanie wad 

wymowy, usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych. 

WYMAGANIA: 

1) Wykształcenie i kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 

leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r., poz.896) wykształcenie wyższe magisterskie na 

kierunku związanym z logopedią 

2) Doświadczenie:  

- doświadczenie z zakresu prowadzenia terapii logopedycznej  

 

Część IV – Świadczenie usług w charakterze psychologa 

ZADANIA: 

- świadczenie usług z zakresu wsparcia psychologicznego w miejscu zamieszkania Uczestników projektu 

obejmujących m.in. diagnozę Uczestnika projektu, ocenę jego kondycji psychicznej, poradnictwo, zalecenia i 

wskazania do ewentualnej terapii lub konsultacji psychiatrycznej  

WYMAGANIA: 

1) Wykształcenie i kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i 

samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2001 r., poz.763, z późn.zm.) wykształcenie wyższe 

magisterskie na kierunku psychologia 

2) Doświadczenie:  

- doświadczenie z zakresu prowadzenia wsparcia psychologicznego 

 

Część V – Świadczenie usług w charakterze terapeuty zajęciowego 

ZADANIA: 

- aktywizacja chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie 

kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta; podejmowanie 

działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i 

społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej; 

WYMAGANIA: 

1) Wykształcenie i kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 

podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r., poz.896) ukończone szkolenia, 

seminaria i kursy z zakresu prowadzenia terapii zajęciowej. 

2) Doświadczenie:  

- doświadczenie z zakresu prowadzenia terapii zajęciowej  
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Część VI – Świadczenie usług w charakterze starszego opiekuna medycznego/ratownika 

ZADANIA: 

 rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych Uczestników projektu- osób niesamodzielnych w 

różnym wieku; pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych; 

asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów 

pielęgnacyjnych, konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania 

zabiegów oraz podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia 

usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną. 

WYMAGANIA: 

1) Wykształcenie i kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 

podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r., poz.896) studia wyższe na kierunku 

ratownictwo medyczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra lub studium medyczne na 

kierunku ratownictwo medyczne lub ukończone szkolenia, seminaria i kursy z zakresu prowadzenia opieki 

medycznej 

2) Doświadczenie:  

- doświadczenie z zakresu świadczenia opieki medycznej 

 

Część VII – Świadczenie usług w charakterze dietetyka 

ZADANIA: 

 układanie diety w przypadku chorób powstałych na tle nieodpowiedniego żywienia, układanie planów 

żywieniowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją diet, udzielanie porad/konsultacji dietetycznych, 

ocenianie i korygowanie sposobu żywienia, ustalanie zapotrzebowania na składniki odżywcze (witaminy, 

składniki mineralne, białka, tłuszcze, węglowodany), rozpoznanie niedoborów składników odżywczych 

oraz formy niedożywienia, jednocześnie zapobieganie ich występowaniu, a w razie konieczności 

prowadzenie procesu leczenia.  

WYMAGANIA: 

1) Wykształcenie i kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 

leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r., poz.896), ukończone szkolenia, seminaria i kursy 

z zakresu świadczenia usług dietetyka  

2) Doświadczenie:  

- doświadczenie z zakresu prowadzenia dietetycznego 

 

Część VIII – Świadczenie usług w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii 

ZADANIA: 

•przeprowadzanie konsultacji w miejscu zamieszkania Uczestników projektu obejmujących m.in. weryfikację 

dotychczasowego leczenia, zaordynowanie leków, zalecenie dalszych badań i konsultacji specjalistycznych 

WYMAGANIA: 

1)Wykształcenie: lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii  

2) Doświadczenie:  

- doświadczenie zawodowe w dziedzinie geriatrii lub gerontologii  

 

Część IX - Świadczenie usług w charakterze lekarza rehabilitacji 

ZADANIA: 

•przeprowadzanie konsultacji w miejscu zamieszkania Uczestników projektu obejmujących m.in. weryfikację 

dotychczasowego leczenia, zaordynowanie leków, rehabilitacji, zalecenie dalszych badań i konsultacji 

specjalistycznych 

WYMAGANIA: 

1) Wykształcenie: lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji 
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2) Doświadczenie:  

- doświadczenie zawodowe w dziedzinie rehabilitacji 

 

Część X – Świadczenie usług w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii 

ZADANIA: 

•przeprowadzanie konsultacji w miejscu zamieszkania Uczestników projektu obejmujących m.in. weryfikację 

dotychczasowego leczenia, zaordynowanie leków, zalecenie dalszych badań i konsultacji specjalistycznych 

WYMAGANIA: 

1) Wykształcenie: lekarz specjalista w dziedzinie neurologii  

2) Doświadczenie:  

- doświadczenie zawodowe w dziedzinie neurologii 

 

Kod CPV 

85141000-9 

Nazwa kodu CPV 

Usługi świadczone przez personel medyczny 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej,  

85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki, 

85142100-7 -  Usługi fizjoterapii,  

85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne. 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Część I – Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza w okresie od 01.08.2017r. do 

01.07.2019r. (minimum 5 osób, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie lub w ramach 

działalności gospodarczej w maksymalnym wymiarze 97 godzin 45 minut miesięcznie dla jednej umowy, 

łącznie dla wszystkich umów 11 250 godzin – opieka pielęgniarska 5 razy na tydzień, wizyta u Uczestników 

projektu 45 min dla 30 Uczestników projektu) 

Część II - Świadczenie usług w charakterze fizjoterapeuty od 01.08.2017r. do 01.07.2019r (minimum 3 

osoby, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie lub w ramach działalności gospodarczej 

w maksymalnym wymiarze 152 godzin miesięcznie dla jednej umowy, łącznie dla wszystkich umów 10 500 

godzin – wizyty u Uczestników projektu co 2 dzień, 1 godzina rehabilitacji dla 30 Uczestników projektu) 

Część III – Świadczenie usług w charakterze logopedy w okresie od 01.08.2017 r. do 30.04.2018 r 

(minimum 2 osoby, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub w ramach działalności gospodarczej w 

maksymalnym wymiarze 80 godzin miesięcznie, łącznie dla wszystkich umów 1440 godzin pomocy 

logopedycznej dla 30 Uczestników projektu) 

Część IV – Świadczenie usług w charakterze psychologa w okresie od 01.08.2017 r. do 30.06.2019 r 

(minimum 1 osoba, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie lub w ramach działalności 

gospodarczej w maksymalnym wymiarze 90 godzin miesięcznie, łącznie 2 070 godzin - 3-4 wizyty w miesiącu 

po 45 min. pomocy psychologicznej dla 30 Uczestników projektu) 

Część V – Świadczenie usług w charakterze terapeuty zajęciowego w okresie od 01.08.2017r. do 

01.07.2019r (minimum 1 osoba, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie lub w ramach 

działalności gospodarczej w maksymalnym wymiarze 90 godzin miesięcznie, łącznie 2 070 godzin - 3-4 

wizyty w miesiącu po 45 min. terapii zajęciowej dla 30 Uczestników projektu) 

Część VI –  Świadczenie usług w charakterze starszego opiekuna medycznego/ratownika w okresie od 

01.08.2017 r. do 31.07.2018 r (minimum 5 osób, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy 

zlecenie lub w ramach działalności gospodarczej w maksymalnym wymiarze 97 godzin 45 minut miesięcznie 

dla jednej umowy, łącznie dla wszystkich umów 11 250 godzin - 5 razy na tydzień, wizyta 45 min. pomocy 

medycznej dla 30 Uczestników projektu) 

Część VII – Świadczenie usług w charakterze dietetyka od 01.08.2017r. do 01.07.2019r (minimum 1 osoba, 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie lub w ramach działalności gospodarczej w 
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maksymalnym wymiarze 45 godzin miesięcznie, łącznie 1 035 godzin średnio 1-2 wizyty na miesiąc dla 30 

uczestników projektu - cotygodniowo dietetyk odwiedzi 9 Uczestników projektu) 

Część VIII – Świadczenie usług w charakterze lekarza geriatry od 01.08.2017r. do 01.07.2019r. (minimum 

1 osoba, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie umowy zlecenia lub w ramach działalności gospodarczej 

w maksymalnym wymiarze 20 godzin miesięcznie, łącznie 460 godzin pomocy lekarskiej dla 30 Uczestników 

projektu) 

Część IX – Świadczenie usług w charakterze lekarza rehabilitanta od 01.08.2017r. do 01.07.2019r 

(minimum 1 osoba, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub w ramach działalności gospodarczej w 

maksymalnym wymiarze 20 godzin miesięcznie, łącznie 460 godzin pomocy lekarskiej dla 30 Uczestników 

projektu.) 

Część X - Świadczenie usług w charakterze lekarza neurologa od 01.08.2017r. do 01.07.2019r (minimum 

1 osoba, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub w ramach działalności gospodarczej w maksymalnym 

wymiarze 20 godzin miesięcznie, łącznie 460 godzin pomocy lekarskiej dla 30 Uczestników projektu) 

 

Zatrudnienie: 

Część I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X - od 01.08.2017r. do 01.07.2019r. 

Część III – od 01.08.2017r. do 30.04.2018r. 

Część VI – od 01.08.2017r. do 31.07.2018r. 

Miejsce wykonania zamówienia: miejsca zamieszkania Uczestników projektu- w obrębie Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany początkowej daty świadczenia usługi w przypadku, gdy 

rozstrzygnięcie niniejszego postępowania i podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami nastąpi później niż 

do dnia 01.08.2017 r. 

Załączniki 

Brak pytań i wyjaśnień 

Dodatkowe warunki 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca (w odniesieniu do wszystkich dziesięciu części 

przedmiotu zamówienia), spełniający następujące warunki: 

1) posiada wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określone w 

zapytaniu ofertowym: „Wymagania dotyczące Wykonawców poszczególnych części przedmiotu zamówienia 

niniejszego zapytania ofertowego”, 

2) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (w tym prawo do 

wykonywania zawodu), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwa umyślne , 

4) łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy nie przekracza 276 godzin miesięcznie (dotyczy wszystkich 

form zaangażowania zawodowego, w przypadku stosunku pracy – uwzględnia się liczbę dni roboczych w 

danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia 

oraz innych form zaangażowania – uwzględnia się czas faktycznie przepracowany, w tym czasie), 

5) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; 

Przez powiązanie 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 przygotowaniem i 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. 
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Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunków, nastąpi na podstawie CV, jak również dokumentów 

załączonych do oferty oraz oświadczeń według wzorów stanowiących załączniki niniejszego zapytania 

ofertowego. Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym lub niespełniającego warunków określonych w pkt. 1 – 4 powyżej, Wykonawca ten zostanie 

wykluczony z udziału w postępowaniu. 

 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian umowy. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

- Załącznik 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 

- Załącznik 2 do zapytania ofertowego – CV 

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów Zamawiający oczekuje przedłożenia CV zawierającego informacje 

na temat posiadanego wykształcenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszym zapytaniu wraz z kopią dyplomów i innych dokumentów potwierdzających 

posiadane wykształcenie.  

 

W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej w zakresie tożsamym z częścią/ 

częściami przedmiotu zamówienia, na które składa ofertę należy dołączyć również kopie dokumentów 

potwierdzających formę prawną prowadzonej działalności. 

 

- Załącznik 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o 

niekaralności za przestępstwa umyślne  

- Załącznik 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań  

- Załącznik 5 do zapytania ofertowego - Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1) Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert (tożsame dla 

wszystkich części przedmiotu zamówienia) 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 

- Wartość wynagrodzenia brutto za 1 godzinę z wagą 50 %  

(Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać koszt dojazdu do Uczestnika 

projektu a także wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający z uwzględnieniem m.in. podatku 

od towaru i usług (VAT), czy składek na ubezpieczenia społeczne.) 

- Posiadane wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe z wagą 50 % 

2) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium 

- Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „wartość wynagrodzenia brutto za 1 

godzinę” obędzie się według poniższej zasady: 

 

𝑥 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =  
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤𝑦𝑛𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎 1 𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛ę ×  100 

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗
 

 

Otrzymana liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 50 %. Wyliczenie zostanie dokonane 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów 50.  

Cena powinna uwzględniać wszystkie niezbędne czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotowej 

usługi (w tym koszty zatrudnienia leżące po stronie pracodawcy). Każdy Wykonawca może podać tylko jedną 

cenę w ramach danej części przedmiotu zamówienia, oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone. Cena 

ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

 

- Za kryterium „wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe” będzie przyznawana odpowiednio następująca 

ilość punktów: 
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Część I – Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/ pielęgniarza 

- doświadczenie z zakresu opieki pielęgniarskiej (2-4 lata – 5 punktów, powyżej 4 do 6 lat – 10 punktów, 

powyżej 6 lat – 25 punktów) 

- doświadczenie z zakresu opieki długoterminowej (1-2 lata – 5 punktów, powyżej 2 do 6 lat – 10 punktów, 

powyżej 6 lat – 25 punktów) 

ŁĄCZNIE: 50 

Za kryterium” wykształcenie i/ lub doświadczenie” będzie przyznawana następująca ilość punktów: 

Maksymalna ilość punktów 50. 

Część II – Świadczenie usług w charakterze fizjoterapeuty: 

- doświadczenie w zakresie prowadzenia rehabilitacji (1-2 lata – 10 punktów, powyżej 2 do 5 lat – 25 punktów, 

powyżej 5 lat – 50 punktów) 

ŁĄCZNIE: 50 

Za kryterium” wykształcenie i/ lub doświadczenie” będzie przyznawana następująca ilość punktów: 

Maksymalna ilość punktów 50. 

Część III – Świadczenie usług w charakterze logopedy: 

- doświadczenie z zakresu prowadzenia terapii logopedycznej (1-2 lata – 10 punktów, powyżej 2 do 5 lat – 25 

punktów, powyżej 5 lat – 50 punktów) 

ŁĄCZNIE: 50) 

Za kryterium” wykształcenie i/ lub doświadczenie” będzie przyznawana następująca ilość punktów 

Maksymalna ilość punktów 50. 

Część IV – Świadczenie usług w charakterze psychologa 

- doświadczenie z zakresu prowadzenia wsparcia psychologicznego (1-2 lata – 10 punktów, powyżej 2 do 5 

lat – 25 punktów, powyżej 5 lat – 50 punktów) 

ŁĄCZNIE: 50 

Za kryterium” wykształcenie i/ lub doświadczenie” będzie przyznawana następująca ilość punktów 

Maksymalna ilość punktów 50. 

Część V – Świadczenie usług w charakterze terapeuty zajęciowego: 

- doświadczenie z zakresu prowadzenia terapii zajęciowej ((1-2 lata – 10 punktów, powyżej 2 do 5 lat – 25 

punktów, powyżej 5 lat – 50 punktów) 

ŁĄCZNIE: 50 

Za kryterium” wykształcenie i/ lub doświadczenie” będzie przyznawana następująca ilość punktów 

Maksymalna ilość punktów 50. 

Część VI – Świadczenie usług w charakterze starszego opiekuna medycznego/ratownika: 

- doświadczenie z zakresu prowadzenia opieki medycznej/ratownictwa (1-2 lata – 10 punktów, powyżej 2 do 

5 lat – 25 punktów, powyżej 5 lat – 50 punktów) 

ŁĄCZNIE: 50 

Za kryterium” wykształcenie i/ lub doświadczenie” będzie przyznawana następująca ilość punktów 

Maksymalna ilość punktów 50. 

Część VII – Świadczenie usług w charakterze dietetyka: 

- doświadczenie zawodowe w dziedzinie dietetyki (1-2 lata – 10 punktów, powyżej 2 do 5 lat – 25 punktów, 

powyżej 5 lat – 50 punktów) 

ŁĄCZNIE: 50 

Za kryterium” wykształcenie i/ lub doświadczenie” będzie przyznawana następująca ilość punktów- 

Maksymalna ilość punktów 50. 

Część VIII – Świadczenie usług w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii: 

- doświadczenie zawodowe w dziedzinie geriatrii lub gerontologii: (1-2 lata – 10 punktów, powyżej 2 do 5 lat 

– 25 punktów, powyżej 5 lat – 50 punktów) 

ŁĄCZNIE: 50 

Za kryterium” wykształcenie i/ lub doświadczenie” będzie przyznawana następująca ilość punktów- 

Maksymalna ilość punktów 50. 

Część IX – Świadczenie usług w charakterze lekarza rehabilitanta: 
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- doświadczenie zawodowe w dziedzinie rehabilitacji (1-2 lata – 10 punktów, powyżej 2 do 5 lat – 25 punktów, 

powyżej 5 lat – 50 punktów) 

ŁĄCZNIE: 50 

Za kryterium” wykształcenie i/ lub doświadczenie” będzie przyznawana następująca ilość punktów- 

Maksymalna ilość punktów 50. 

Część X – Świadczenie usług w charakterze lekarza neurologii: 

- doświadczenie zawodowe w dziedzinie neurologii (1-2 lata – 10 punktów, powyżej 2 do 5 lat – 25 punktów, 

powyżej 5 lat – 50 punktów) 

ŁĄCZNIE: 50 

Za kryterium” wykształcenie i/ lub doświadczenie” będzie przyznawana następująca ilość punktów- 

Maksymalna ilość punktów 50. 

 

Wykluczenia 

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Oferenci, którzy: 

• nie złożą oferty na wzorze (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego  

• nie złożą CV według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z kompletem 

wymaganych dokumentów oraz oświadczeń według wzorów stanowiących załączniki 3-5,  

• nie posiadają wykształcenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określonych 

w niniejszym zapytaniu: „Wymagania dotyczące Wykonawców poszczególnych części przedmiotu 

zamówienia niniejszego zapytania ofertowego” 

• nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (w tym prawo do 

wykonywania zawodu), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

• nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwa umyślne  

• przekraczają łączny limit zaangażowania zawodowego Wykonawcy (razem z godzinami miesięcznego 

zaangażowania w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę) 

tj. 276 godzin miesięcznie (dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w przypadku stosunku 

pracy – uwzględnia się liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, w przypadku 

stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia się czas 

faktycznie przepracowany, w tym czasie) 

• są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z 

przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:  

- uczestniczeniu w spółce cywilnej lub 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli.  

• nie przedłożyli wymaganych dokumentów w celu spełnienia ww. warunków 

 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. 

 

Adres 

ul. Stanisława Wigury 19 

90-302, Łódź 

Numer telefonu 

42 254 96 00 

NIP 
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7251958081 

Tytuł projektu 

,,Przywracamy godność człowieka- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób 

niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”. 

Numer projektu 

RPLD. 09.02.02-10-0019/16 


