Lublin, 06.09.2019 r.
Zamawiający:
INNOVA Aneta Falkowska
ul. Krańcowa 3, 20-356 Lublin
NIP: 9461472581, REGON: 060563110

Zapytanie ofertowe nr 03/2019
Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku w celu wyłonienia
najkorzystniejszej oferty pełnienia funkcji położnej/pielęgniarki dla 35 dzieci w żłobku Kot
Filemon w Lublinie ramach projektu pt. „Żłobek - jestem na TAK !!!”, nr RPLU.09.07.00-060007/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Tryb postępowania
Niniejsze zapytanie ofertowe jest zgodne z wymaganiami rozeznania rynku, o którym mowa
w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
1) Data ogłoszenia
06.09.2019 r.
2) Zamawiający
INNOVA Aneta Falkowska
ul. Krańcowa 3, 20-356 Lublin
NIP: 9461472581, REGON: 060563110
3) Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia: Usługi
Kod CPV: 85141100-0 Pełna nazwa: Usługi świadczone przez położne
Kod CPV: 85141200-1 Pełna nazwa: Usługi świadczone przez pielęgniarki
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie obowiązków położnej/pielęgniarki dla 35 dzieci uczęszczających do Żłobka Kot Filemon
w Lublinie ul. Strojnowskiego 15, 20-386 Lublin. Pełnienie obowiązków będzie odbywało się w
budynku Żłobka w dni powszednie w godzinach funkcjonowania Żłobka w okresie od dnia
podpisania umowy do 30.09.2020 r. z wyłączeniem dni wolnych.
5) Usługa obejmuje:
1. Sprawdzanie wyposażenia żłobkowej apteczki,
2. Bieżąca kontrola stanu czystości i skóry głowy dzieci,
3. Kontrolowania dokumentów, w których zapisywane są wszelkie urazy,
4. Sprawdzania zaświadczeń wystawionych przez lekarzy,
5. Oceniania urazów u dzieci, dezynfekowanie ran, udzielanie pierwszej pomocy, pomiary
temperatury ciała, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,
6. Reagowania w takich sytuacjach, jak np. podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka,
7. Prowadzenia ewidencji dokumentacji dotyczącej swojej pracy,
8. Przeszkolenia nowo przyjętych pracowników z zakresu pielęgnacji małego dziecka.
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6) Wykonawca zobowiązuje się do:
a) świadczenie bieżącej opieki w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników
i warunków żłobka w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 r.;
b) posiadania
niezbędnych
kwalifikacji
i
wykształcenia
w
zakresie
położnictwa/pielęgniarstwa do przeprowadzenia bieżącej opieki w żłobku;
c) świadczenia usług wg otrzymanego od Zamawiającego harmonogramu;
d) prowadzenia na bieżąco dokumentacji w sposób ściśle uzgodniony z kadrą zarządzającą
projektem;
e) przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy;
f) udziału w zebraniach zwoływanych przez kadrę zarządzającą projektem;
g) opieki nad dziećmi podczas świadczenia usług i w trakcie czynności przygotowawczych;
h) dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych podczas zajęć;
i) efektywnego korzystania z pomocy dydaktycznych i wszelkich materiałów zakupionych
w ramach realizacji projektu;
j) informowania na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji przedmiotu
zamówienia;
k) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i Statutu Żłobka, w którym będą
prowadzone zajęcia.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej
usługi – na każdym etapie oraz w każdej chwili.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięć ilościowych w ramach zlecenia.
3. Usługa będzie wykonywana w oparciu o umowę cywilnoprawną lub fakturę.
7) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9) Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 r.
w dni robocze.
10) Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków
▪ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą kompletną ofertę,
sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym ogłoszeniu.
▪ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
▪ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Z uwagi na charakter przedmiotu
zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na
złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia,
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonych przez
Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
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c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający
nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału
w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonych przez Wykonawcę
oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
d) Bycia w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo
sposobu
dokonywania
oceny
spełniania
tego
warunku
udziału
w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonych przez Wykonawcę
oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie
spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu, szczegółowo opisanych
w pkt 3 zostaje wykluczony z postępowania zaś jego oferta odrzucona.

11) Termin i miejsce składania ofert
a) Oferty należy złożyć w terminie do 14.09.2019 r. do godziny 9.00 (liczy się data wpływu
dokumentacji do Zamawiającego). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą
podlegały ocenie.
b) Oferty należy przesłać z dopiskiem „Oferta położna/pielęgniarka”: w formie:
• papierowej w zamkniętej kopercie (dostarczone drogą pocztową, kurierską lub
osobiście) na adres: INNOVA Aneta Falkowska ul. Krańcowa 3, 20-356 Lublin
lub
• w wersji elektronicznej na adres: biuro@kotfilemonlublin.pl (skan podpisanych
i opieczętowanych dokumentów).
c) Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę.
d) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.
e) Termin związania ofertą: 30 dni liczone od dnia upływu terminu składania ofert.
12) Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej
przedstawionych kryteriów oceny ofert:
Kryterium 1
Cena brutto brutto miesięcznego świadczenia usługi - waga 100 %
Liczba punktów w ramach kryterium cena, zostanie przyznana wg następującej formuły:
Najniższa oferowana cena brutto
--------------------------------------------------------------- x 100 % = liczba pkt
Cena brutto badanej oferty
13) Warunki składania ofert
1. Zamawiający przyjmuje oferty wyłącznie w formie oferty cenowej zgodnie
z złączonym wzorem, a także stosownych załączników (oświadczenia).
2. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza cenę zaplanowaną w budżecie, Zamawiający
przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli
Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą nie podejmie negocjacji lub negocjacje nie
doprowadzą do udzielenia zamówienia, Zamawiający może rozpocząć negocjacje z kolejnymi
Wykonawcami bez konieczności ponownego ogłaszania postępowania. Jeżeli w wyniku
negocjacji nie zostanie wyłoniony Wykonawca, któremu Zamawiający może udzielić
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3.
4.

5.
6.

zamówienia, Zamawiający unieważni postępowanie i będzie miał prawo do ponownego
rozpoczęcia procedury wyboru Wykonawcy.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Zamawiający zweryfikuje spełnienie wymagań (w tym kryteria formalne) przedstawionych
w zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty
niespełniające któregokolwiek z wymagań (lub kryteriów formalnych) zostaną odrzucone.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która spełni wszystkie kryteria
przyjęte w niniejszym postępowaniu i łącznie uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
w szczególności w wyniku złożenia ofert przekraczających budżet przeznaczony na
zamówienie.

14) Informacje końcowe
▪ Cena oferty obejmuje wszelkie koszty dotyczące realizacji zamówienia m.in. dojazd, nocleg.
▪ Powyższe zapytanie ofertowe nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.
15) Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności:
a.
zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie lub zakończenie usługi;
b.
zmiany spowodowane:
▪ siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zapytaniem ofertowym,
▪ zmianą obowiązującej stawki podatku VAT,
▪ zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały
wpływ na realizację umowy - zmianami formalno-organizacyjnymi.
Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie
Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy
nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.
.

16) Rozstrzygnięcie postępowania
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie
ofert i zostaną zwrócone bez otwierania. O wynikach wyboru Oferenci zostaną poinformowani
niezwłocznie najpóźniej w dniu 16.09.2019 r. Informacji dotyczących zamówienia udziela:
Aneta Falkowska tel. 530-270-100, email: biuro@kotfilemonlublin.pl
17) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INNOVA Aneta Falkowska
ul. Krańcowa 3, 20-356 Lublin;
• inspektorem ochrony danych osobowych w INNOVA Aneta Falkowska jest Pani
Aneta Falkowska, kontakt: tel. 530-270-100, email: biuro@kotfilemonlublin.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego postępowanie
w trybie rozeznania rynku;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu

przetwarzającego
istnieje
obowiązek
wyznaczenia
inspektora
ochrony
danych
osobowych
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może
naruszać
integralności
protokołu
oraz
jego
załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy
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