Tytuł projektu: Obywatele dla Zdrowia
Numer projektu: POWR.05.02.00‐IP.05‐00‐006/16

Warszawa, dnia 27.09.2016r.
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00‐547 Warszawa

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
Numer ogłoszenia na stronie www.pkopo.pl/o_nas/ogloszenia
Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2016: usługa konsultacji przedstawicieli środowiska pacjenkiego
w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ekspercka obejmująca:
•

udział w pracach Grupy Konsultacyjnej – spotkania robocze (min. raz na miesiąc) oraz
konsultowanie w trybie mailowym, 23 godziny w miesiącu.

•

monitoring konsultacji na poziomie centralnym, który obejmie konsultacje publiczne
projektów aktów prawnych dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce. Monitoring
obejmie wszystkie etapy legislacyjne, w które aktywnie mogą włączyć się organizacje
pacjenckie.

•

wypracowywanie propozycji zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych, które
umożliwiałyby poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym

•

w szczególności poprawę opieki nad pacjentami

•

wypracowania w trybie konsultacji społecznych z udziałem innych organizacji partnerskich
rozwiązań organizacyjno‐prawnych w sektorze ochrony zdrowia

•

analizowanie i opiniowanie konsultowanych projektów aktów prawnych – min. 1 akt na
miesiąc

•

informowanie o projekcie i promowanie Projektu

•

udział w konferencjach zaplanowanych w ramach Projektu

Miejsce realizacji usługi: cała Polska

Pozostałe wymagania wobec wykonawcy:

• min. 3‐letnie doświadczenie w pracy lub współpracy na rzecz organizacji pacjenckich,
udokumentowana znajomość potrzeb i realiów środowiska pacjenckiego
• rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu
umowy;
• niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej oraz
innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z
realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych;
• osobiste wykonywanie usługi;
• pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej
dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako:
9 realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez
Zamawiającego,
9 dojazd na spotkania Grupy Konsultacyjnej, zgodnie z harmonogramem,
9 prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania
umowy,
9 sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w okresach miesięcznych
protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję
godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w
projekcie.

Zamawiający w dniu 15.09.2016 r. umieścił zapytanie ofertowe na stronie internetowej:
www.pkopo.pl/o_nas/ogloszenia
Wpłynęło 11 ofert:
Oferta nr 1: Urszula Jaworska, Warszawa
Oferta złożona w wersji papierowej w dniu 20 września 2016 r.
Oferta nr 2: Igor Grzesiak, Warszawa
Oferta złożona w wersji papierowej w dniu 20 września 2016 r.
Oferta nr 3: Marta Kulpa, Warszawa
Oferta złożona w wersji papierowej w dniu 20 września 2016 r.
Oferta nr 4: Malina Wieczorek‐Pawlak, Warszawa
Oferta złożona w wersji papierowej w dniu 20 września 2016 r.

Oferta nr 5: Jolanta Grygielska, Warszawa
Oferta złożona w wersji papierowej w dniu 20 września 2016 r.
Oferta nr 6: Jadwiga Pawłowska‐Machajek, Lublin
Oferta złożona w wersji papierowej w dniu 20 września 2016 r.
Oferta nr 7: Aleksandra Rudnicka, Warszawa
Oferta złożona w wersji papierowej w dniu 20 września 2016 r.
Oferta nr 8: Piotr Frączak, Warszawa
Oferta złożona w wersji papierowej w dniu 22 września 2016 r.
Oferta nr 9: Anna Śliwińska, Warszawa
Oferta złożona w wersji papierowej w dniu 22 września 2016 r.
Oferta nr 10: Przemysław Marszałek, Warszawa
Oferta złożona w wersji papierowej w dniu 22 września 2016 r.
Oferta nr 11: Łucja Werblińska, Poznań
Oferta złożona w wersji papierowej w dniu 23 września 2016 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych kryteriów będą podlegały
ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1.

K1 ‐ Cena ‐ maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt,

2.

K2 ‐ Doświadczenie ‐ maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt,
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x 40
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie
przyjęta wartość podana słownie.
Ad. 2
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach
pośrednictwa pracy:
DOŚWIADCZENIE: Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w skali do 60 pkt na podstawie
Załącznika nr 2 – Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych w ochronie
zdrowia.
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w
następujący sposób:

Przy ocenie będzie brana pod uwagę liczba lat, ponad minimum określone w warunku, o
którym mowa w pkt. 1 Określenie przedmiotu zamówienia
Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w następujący sposób:
a. Wykonawca posiada 5 letnie doświadczenie w pracy w pracy lub współpracy na rzecz
organizacji pacjenckich ‐ 10 pkt
b. Wykonawca posiada 6 letnie doświadczenie w pracy w pracy lub współpracy na rzecz
organizacji pacjenckich‐ 20 pkt
c. Wykonawca posiada 7 letnie doświadczenie w pracy w pracy lub współpracy na rzecz
organizacji pacjenckich, ‐ 30 pkt
d. Wykonawca posiada 8 letnie doświadczenie w pracy w pracy lub współpracy na rzecz
organizacji pacjenckich, ‐ 40 pkt
e. Wykonawca posiada 9 letnie doświadczenie w pracy w pracy lub współpracy na rzecz
organizacji pacjenckich, ‐ 50 pkt
f. Wykonawca posiada 10 letnie i większe doświadczenie w pracy w pracy lub współpracy na
rzecz organizacji pacjenckich, ‐ 60 pkt

WYBRANY WYKONAWCA:
Komisja Wyboru Ofert dokonała analizy złożonych ofert na realizację zamówienia, z następującym
wynikiem:
Wzór:
l.p.

Nazwa oferenta

Data wpłynięcia oferty/godzina

Wynik w pkt.
K = K1 + K2

1. Urszula Jaworska, Data wpłynięcia oferty: 20.09.2016
Cena = 40,00 pkt
Doświadczenie= 60 pkt
Wynik= 100,00 pkt

Oferta przyjęta

2. Igor Grzesiak, Data wpłynięcia oferty: 20.09.2016
Cena = 40,00 pkt
Doświadczenie= 60 pkt
Wynik= 100,00 pkt

Oferta przyjęta

3. Marta Kulpa, Data wpłynięcia oferty: 20.09.2016
Cena = 36,80 pkt
Doświadczenie= 30 pkt
Wynik= 66,80 pkt

Oferta przyjęta

4. Malina Wieczorek‐Pawlak, Data wpłynięcia oferty: 20.09.2016
Cena = 40,00 pkt
Doświadczenie= 60 pkt
Wynik= 100,00 pkt

Oferta przyjęta

5. Jolanta Grygielska, Data wpłynięcia oferty: 20.09.2016
Cena = 40,00 pkt
Doświadczenie= 60 pkt
Wynik= 100,00 pkt

Oferta przyjęta

6. Jadwiga Pawłowska‐Machajek, Data wpłynięcia oferty: 20.09.2016
Cena = 40,00 pkt
Doświadczenie= 60 pkt
Wynik= 100,00 pkt

Oferta przyjęta

7. Aleksandra Rudnicka, Data wpłynięcia oferty: 20.09.2016
Cena = 40,00 pkt
Doświadczenie= 60 pkt
Wynik= 100,00 pkt

Oferta przyjęta

8. Piotr Frączak, Data wpłynięcia oferty: 22.09.2016
Cena = 38,33 pkt
Doświadczenie= 60 pkt
Wynik= 98,33 pkt

Oferta przyjęta

9. Anna Śliwińska, Data wpłynięcia oferty: 22.09.2016
Cena = 40,00 pkt
Doświadczenie= 50 pkt
Wynik= 90,00 pkt

Oferta przyjęta

10. Przemysław Marszałek, Data wpłynięcia oferty: 22.09.2016
Cena = 40,00 pkt
Doświadczenie= 10 pkt
Wynik= 50,00 pkt

Oferta przyjęta

11. Łucja Werblińska, Data wpłynięcia oferty: 23.09.2016
Cena = 40,00 pkt
Doświadczenie= 60 pkt
Wynik= 100,00 pkt

Oferta przyjęta

Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Wybrane zostały następujące oferty:
1. Urszula Jaworska, Warszawa
2. Igor Grzesiak, Warszawa
3. Marta Kulpa, Warszawa
4. Malina Wieczorek‐Pawlak, Warszawa
5. Jolanta Grygielska, Warszawa
6. Jadwiga Pawłowska‐Machajek, Lublin
7. Aleksandra Rudnicka, Warszawa
8. Piotr Frączak, Warszawa
9. Anna Śliwińska, Warszawa
10. Przemysław Marszałek, Warszawa
11. Łucja Werblińska, Poznań

Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego

Szymon Chrostowski
Warszawa, dnia 27.09.2016r.

