
                                                                                                                                                                                   

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna;  

Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. 

 
Zamawiający: 
Gmina Międzyrzecz/Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Wojska Polskiego 13b 
66-300 Międzyrzecz 
tel. 95 742 78 27 
e-mail: ops@miedzyrzecz.pl 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr OPS.RPLB.4141.1.7.2017 

 

z dnia 17.03.2017r. 
 

Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z procedurą rozeznania rynku przewidzianą w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

 
Konsultacje specjalistyczne o charakterze medycznym w ramach projektu „Aktywność 
szansą na zmianę”. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

Konsultacje specjalistyczne o charakterze medycznym będą obejmowały 4 konsultacje 
przeprowadzone przez czynnego zawodowo lekarza medycyny rodzinnej lub internistę 
(specjalistę chorób wewnętrznych) z 12 osobami bezdomnymi uczestniczącymi w projekcie 
„Aktywność szansa na zmianę”. 
 
Konsultacje mają na celu profilaktykę, kontrolę stanu zdrowia, diagnozę i wyznaczenie 
kierunków leczenia. Lekarz prowadzący konsultacje ma za zadanie postawić wstępną 
diagnozę dotyczącą stanu zdrowia Uczestników Projektu (UP) na podstawie wywiadu  
i przeprowadzonych podstawowych badań. Ma także określić kierunki dalszego leczenia – 
wskazać specjalistów, z którymi powinni skonsultować się UP. 

 
3. Termin realizacji zamówienia: 
 

W ramach konsultacji przewidziane są 4 spotkania zgodnie z poniższym harmonogramem: 
 

ROK 
LICZBA 

KONSULTACJI 
LICZBA 
OSÓB 

TERMIN 

2017 3 12 
marzec 

czerwiec 
wrzesień 

2018 1 12 styczeń - marzec 

 
4. Oferta winna zawierać następujące informacje: 

Cenę netto i brutto jednej konsultacji. 
 

5. Miejsce realizacji zamówienia: 
Na terenie Międzyrzecza. 
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6. Opis sposobu obliczania ceny: 
1) oferowana cena wynika z formularza ofertowego (wzór – załącznik do Zapytania 

ofertowego), 
2) cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z opisu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie 
można wykonać zamówienia, 

3) oferowana cena netto i brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 
będzie wartością służącą do porównania ofert. 

 
7. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Jedyne kryterium oceny ofert stanowi cena (cena – 100%). Zamawiający udzieli zamówienia 
Wykonawcy, który przedłoży ważną ofertę zawierającą najniższą cenę brutto za jedną 
konsultację. 
 

8. Miejsce i termin składania ofert: 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wojska 
Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz: 

a) osobiście (w sekretariacie, pokój nr 005 na parterze) lub drogą pocztową w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe OPS.RPLB.4141.1.7.2017 

lub 
b) mailowo po zeskanowaniu na adres ops@miedzyrzecz.pl w tytule maila wpisując: Zapytanie 

ofertowe OPS.RPLB.4141.1.7.2017 
 
w terminie do 22.03.2017r. do godz. 12:00 (liczy się data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego). 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.  
 
9. Termin rozstrzygnięcia postępowania: 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo do 
dnia 27.03.2017r. 
 
10. Unieważnienie postępowania: 
 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienie, jeżeli: 

1) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

2) Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 

 
11.  Wykaz dokumentów: 
 

1) Formularz oferty wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną (wzór – załącznik do 
Zapytania ofertowego. 

2) Poświadczenie prawa do wykonywania zawodu lekarza. 
3) Potwierdzenie kwalifikacji – posiadania specjalizacji medycyny rodzinnej lub specjalizacji 

choroby wewnętrzne (internista), 
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4) Potwierdzenie bycia czynnym zawodowo lekarzem – wskazanie miejsca zatrudnienia lub 
odbywania prywatnej praktyki lekarskiej. 

 
 
Sprawę prowadzi: 
Natalia Wiśniowska 
z-ca kierownika 
OPS Międzyrzecz 
tel. 95 742 78 27 
e-mail: n.wisniowska@opsmiedzyrzecz.pl 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  


