Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 16.05.2022r.

Znak sprawy: IR.I.272.3.11.2022

Zaproszenie do złożenia oferty
Wykonane zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.I.120.1.1.2022 Starosty Ostrowieckiego
z dnia 04.01.2022 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej
lub wyższej od 60 000,00 zł netto, ale mniejszej niż 130 000,00 zł netto.

na wykonanie zadania pn.:

Wybór wykonawcy badań specjalistycznych - CYTOLOGIA
w ramach akcji: „AKADEMIA PEŁNA ZDROWIA” - CZAS ZADBAĆ O ZDROWIE
I.
ZAMAWIAJĄCY
Powiat Ostrowiecki, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 247 68 66, faks: 41 247 69 65
e-mail do kontaktu: przetargi@powiat.ostrowiecki.eu
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
KOD CPV: 85121100-4; 85145000-7

 BADANIA SPECJALISTYCZNE

- BADANIE CYTOLOGICZNE

Wykonanie badań cytologicznych (tzw. cytologia na szkiełku) dla kobiet, które nie są objęte
programem finansowanym z Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania planowane są dla
mieszkanek powiatu ostrowieckiego w następujących przedziałach wiekowych: 20-25;
oraz po 60 r.ż. Badania wykonane będą na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w pracowni stacjonarnej lub w mobilnej pracowni przez personel medyczny z odpowiednim
przeszkoleniem oraz doświadczeniem w zakresie diagnostyki. W czasie wykonywania badań
płatnych gabinet/pracownia stacjonarna lub mobilna, powinna również przyjmować pacjentki,
które mogą wykonać badania w ramach programu NFZ.
ILOŚĆ BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH:

BADANIE cytologiczne w ilości 100 sztuk

- Badania wykonane będą w specjalistycznym gabinecie lekarskim lub położnej, pracowni specjalistycznej
lub mobilnej pracowni, która będzie stacjonowała na parkingu przed Starostwem Powiatowym w
Ostrowcu Św., ulica Iłżecka 37.
- Miejsce wykonania usługi nie ma wpływu na cenę jednostkową.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za: pobranie materiału, dokonanie jego analizy bez udziału
podwykonawców.
- Wynik badania cytologicznego zostanie przekazany na wskazany przez pacjentkę adres zamieszkania w
ciągu miesiąca od jego wykonania.
- Wykonawca wykona badania na swoim specjalistycznym sprzęcie przy udziale wykwalifikowanego
personelu medycznego.
- Szczegółowe daty i godziny wykonania badań specjalistycznych zostaną ustalone z wybranym
wykonawcą i zostaną dostosowane do możliwości pacjentek oraz wykonawcy a także pracy
pracowni/gabinetu.
- Wszystkie badania będą rozliczane po zakończeniu całej akcji na podstawie jednej faktury.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części badań w sytuacji braku chętnych kobiet do
udziału w akcji profilaktycznej.
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- W przypadku zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej i wynikających z tego rygorów i obostrzeń
wprowadzanych na terenie RP w tym również powiatu ostrowieckiego, Zleceniodawca zastrzega sobie
możliwość rezygnacji z określonej ilości badan.
III.

KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przypadku rozpatrywania odpowiedzi ofertowych, kryterium będzie najniższa cena.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza negocjacje ceny w wybrany przez siebie sposób
w pierwszej kolejności z najtańszym Oferentem.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: maj - grudzień 2022 r.
(Terminy szczegółowo zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą)
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego. Oferta musi zawierać:
1)
Pełną nazwę oferenta z podaniem adresu siedziby, numer NIP i REGON
2)
Dane kontaktowe (telefon, fax lub e-mail).
3)
Cenę oferty netto, kwotę podatku Vat i cenę oferty brutto.
4)
Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia.
5)
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie
prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
VI. WYMAGANE DOKUMENTY
Do oferty należy załączyć:
- Wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz ofertowy.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę podpisaną przez uprawnione osoby należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.
lub przesłać na e-mail: przetargi@powiat.ostrowiecki.eu albo wysłać na numer faksu 41 247 69 65
w terminie do dnia 23.05.2022r. do godz. 10:00
z opisem: Oferta w odpowiedzi na rozpoznanie cenowe pn.:

Wybór wykonawcy badań specjalistycznych - CYTOLOGIA
w ramach akcji: „AKADEMIA PEŁNA ZDROWIA” - CZAS ZADBAĆ O ZDROWIE
ZAŁĄCZNIKI:
1) Formularz ofertowy – zał. Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
2) Wzór Umowy – zał. Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty
Sporządził: Robert Zajączkowski
Inspektor ds. Zamówień Publicznych
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