Projekt „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”

Częstochowa, 20.10.2016 r.
Zapytanie ofertowe nr 10/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi ubezpieczenia uczestników
podczas odbywania staży praktycznych w placówkach medycznych podczas realizacji kursów
kwalifikacyjnych i specjalistycznych w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne
i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

I.

Nazwa i adres Zamawiającego

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
42-217 Częstochowa, ul. 1 Maja 40

II.

Podstawy i tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym w formie rozeznania rynku, opisanego
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020
na potrzeby projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek
i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0019/15-00, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Priorytet V Wsparcie dla obszaru
zdrowia, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
Postepowanie prowadzone jest poprzez umieszczenie zapytania ofertowego na stronie
Zamawiającego: www.wsz.edu.pl oraz na stronie Projektu: www.wsz.edu.pl/znz, zebranie i ocenę
ofert, wybór Wykonawcy.

III.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który świadczyć będzie usługi ubezpieczenia
uczestników podczas odbywania staży praktycznych w placówkach medycznych w trakcie realizacji
kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy
kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który świadczyć będzie usługi
ubezpieczenia grupowego (lista do ubezpieczenia z wykazem imiennym) Uczestników Projektu
(pielęgniarek/pielęgniarzy lub położnych z prawem wykonywania zawodu) podczas odbywania
staży praktycznych w placówkach medycznych w trakcie realizacji kursów kwalifikacyjnych
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2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

i specjalistycznych w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne
i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.
Pakiet ubezpieczeń powinien zawierać:
a) OC dla pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego obejmujący w szczególności
ubezpieczenie poekspozycyjne związane z zakażeniem się WZW lub HIV, w tym
w szczególności:
 ubezpieczenie OC (wysokość sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia
wynosi co najmniej 30 000,00 zł), w tym ubezpieczenie poekspozycyjne związane
z zakażeniem się WZW lub HIV, którego przedmiotem są koszty poniesione przez
Ubezpieczonego po ekspozycji (zakłuciu) na badania oraz kurację
antyretrowirusową. Ubezpieczonemu przysługiwać będą co najmniej następujące
świadczenia:
 świadczenie z tytułu przeprowadzenia konsultacji lekarskich i wykonania badań
na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji – kontakcie z materiałem
potencjalnie zakaźnym (2 000,00 zł)
 świadczenie z tytułu zastosowania kuracji antyretrowirusowej po ekspozycji
w przypadku kontaktu z wirusem HIV (5 000,00 zł)
 świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji
antyretrowirusowej (20 000,00 zł) lub zakażeniem wirusem WZW po ekspozycji
(20 000,00 zł).
b) Ubezpieczenie NNW dla pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego: suma
ubezpieczenia 10 000,00 zł.
W ramach niniejszego zamówienia planuje się realizację staży na następujących kursach
specjalistycznych:
a) Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
b) Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,
c) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
d) Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,
e) Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – część 1,
f) Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – część 2,
oraz kwalifikacyjnych:
a) Pielęgniarstwo geriatryczne,
b) Pielęgniarstwo psychiatryczne,
c) Pielęgniarstwo onkologiczne.
W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający planuje realizację staży na terenie:
województwa śląskiego, opolskiego, małopolskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego.
Grupa szkoleniowa w ramach każdego z kursów liczyć będzie 10 - 30 osób.
Łączna liczba stażystów zgłaszanych do ubezpieczenia: 390 osób, w tym: 120 osób - staż
trwający 4 miesiące; 60 osób - staż trwający 5 miesięcy; 210 osób - staż trwający 3 miesiące.
Staże będą realizowane w okresie od 02.11.2016 r. do 31.05.2018 r.
Dokładne terminy ubezpieczenia w trakcie konkretnego stażu oraz liczba osób podlegających
ubezpieczeniu podawane będą każdorazowo w zamówieniu.
Podane w pkt 6) szacunkowe liczby osób przystępujących do ubezpieczenia służą wyłącznie
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oszacowaniu ryzyka ubezpieczeniowego. Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do
ubezpieczenia podanej wyżej liczby osób. Zamawiający zastrzega, iż liczba osób odbywających
staże w poszczególnych terminach oraz terminy staży mogą ulegać zmianie.
10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Inne istotne warunki zamówienia:
1) Wykonawca do dnia poprzedzającego dany termin realizacji staży praktycznych wystawi polisę
ubezpieczeniową uwzględniającą faktyczną liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia.
2) Rozliczenia finansowe z Wykonawcą odbędą się na podstawie wystawionej każdorazowo polisy
przez Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni,
licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym
i merytorycznym polisy.

IV.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania

1.

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania:
a) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) Nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do
możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania
upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
c) Dysponują odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy obowiązani są
przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania
Ofertowego.
Wykonawcy, którzy nie przedłożą powyższego oświadczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn
formalnych.

2.

3.
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V.

Kryteria oceny ofert wraz z wagami oraz opisem sposobu przyznawania punktacji
za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1. Zamawiający będzie oceniał złożone oferty według następującego kryterium:

Nr
1.

Kryterium oceny

Cena brutto za ubezpieczenie 1 osoby (OC + NNW)

Waga
100%

2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następującego wzoru:
Nr
kryterium

1.

Wzór
Cena (C)
C = (Cmin/Cof) * 100
Gdzie:
C – liczba punktów oferty badanej w kryterium ceny
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie
Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium „cena” – 100 pkt.

3. Suma punktów uzyskanych za postawione kryterium stanowić będzie końcową ocenę danej
oferty.
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie uznana przez Zamawiającego
za ofertę najkorzystniejszą.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przeprowadzi
negocjacje z Wykonawcami.
7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

VI. Sposób i termin składania ofert
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego
zapytania ofertowego. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. W ofercie należy podać cenę brutto za ubezpieczenie 1 osoby oraz łączną cenę
brutto za wykonanie przedmiotowej usługi.
2. Do Formularza oferty należy dołączyć:
 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -

4

Projekt „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”

3.
4.

5.
6.
7.
8.

VII.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego;
 zezwolenie wydane zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), przez właściwy organ
nadzoru ubezpieczeń na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, w zakresie
objętym zamówieniem;
 ogólne warunki ubezpieczenia.
Oferta powinna być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
Ofertę należy dostarczyć w jednej z następujących form:
a) skan podpisanej oferty i załączników przesłać na adres e-mail: a.gieszczyk@wsz.edu.pl;
b) listownie w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „OFERTA – ubezpieczenie”; dodatkowo
na kopercie należy umieścić nazwę Wykonawcy. Ofertę należy przesłać na adres:
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
ul. 1 Maja 40
42-217 Częstochowa
c) osobiście do Dziekanatu Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie (pokój nr 1.9, parter)
przy ul. 1 Maja 40 w Częstochowie (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00), przed
terminem określonym w pkt. 5, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „OFERTA –
ubezpieczenie”; dodatkowo na kopercie należy umieścić nazwę Wykonawcy.
Termin składania ofert upływa 27 października 2016 r. o godz. 23.59 (decyduje data
i godzina wpływu do Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie).
Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez
rozpatrzenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranym
Wykonawcą, także cenowych, m. in. w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż
przewidziana w budżecie Projektu.

Dodatkowe informacje
1. W sprawach dotyczących postępowania istnieje możliwość kontaktowania się telefonicznie:
Agnieszka Gieszczyk tel. 34 368 30 53 wewn. 106 lub mailowo a.gieszczyk@wsz.edu.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
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