
                        Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-00, fax /25/ 787-60-83

www.spzozsokolow.pl, e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

     
       Sokołów Podlaski, dnia 6.03.2019 r

FZ-312-8/19
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO
 prowadzone w trybie art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych  

Dotyczy:
Wyboru oferenta na realizację usług w charakterze Dietetyka (magister/licencjat) świadczącego usługi 
dla  projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i 
otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”. 
1. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. 
J. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski.
Osobami  uprawnionymi  do  kontaktowania  się  ze  strony Zamawiającego w kwestiach  merytorycznych  i 
proceduralnych  jest  Marta  Lech  tel. 25  7817304,  Małgorzata  Bańkowska,  tel.  25  7817302,  Zdzisława 
Miłkowska tel. 25 7817319 mail: zp@spzozsokolow.pl.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej  w Sokołowie Podlaskim,  zaprasza do złożenia oferty 
cenowej na realizację usług w charakterze Dietetyka (magister/licencjat ) 

Usługi świadczone będą dla uczestników projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i 
otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego” nr  RPMA.09.02.02-14-A326/18, którego realizacja jest 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Mazowieckiego.

Program realizowany będzie w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim oraz szkołach podstawowych na terenie 
powiatu sokołowskiego.  Szczegółowy zakres usługi przedstawiono w Załączniku Nr 1 „ Opis przedmiotu 
zamówienia” do niniejszego zapytania.

2. Kod CPV

kod CPV:79625000-1 – usługi w zakresie pozyskiwania personelu medycznego

3. Miejsce i termin składania ofert:

Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, w terminie do 
dnia  15.03.2019 r. do godz. 11.00  siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. J. Bosko 5, budynek administracji  piętro II pokój nr 37.
Oferty winny być wniesione w formie pisemnej (drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście) na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
u. Ks. J. Bosko 5

08-300 Sokołów Podlaski  
z dopiskiem
PROJEKT Jestem zdrowy – realizacja usług w charakterze Dietetyka (magister/licencjat )
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail: 
zp@spzozsokolow.pl

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  tym  samym  dniu  o  godzinie  11.30 w  lokalu  nr  13  biurowca  w  siedzibie 
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Zamawiającego. 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

1) Akceptują  treść  zapytania  bez  zastrzeżeń  –  złożenie  oferty  jest  uważane  za  akceptację  treści 
zapytania.

2) Oferenci,  którzy posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,  w  tym:  prowadzą 
działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.

3) Posiadają niezbędną wiedzę i  doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Nie  podlegają  wykluczeniu  z  ubiegania  się  o  zamówienie  określone  w  niniejszym  zapytaniu 

ofertowym.
5.Wymagane kwalifikacje:

a) posiada tytuł magistra/licencjata  na kierunku dietetyka.
b) posiada aktualne prawo wykonywania zawodu dietetyka

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy dojazd do miejsca zajęć.

Jeżeli  Wykonawca  powierzy  wykonanie  części  zamówienia  Podwykonawcom  muszą  oni  spełnić 
warunki podane w pkt 4 i na dowód tego muszą  przedstawić odpowiednie dokumenty.

7. Dokumenty jakie powinien złożyć Oferent:
1) Formularz oferty,
2) Prawo wykonywania zawodu
3) Potwierdzenie posiadania polisy  OC w zakresie prowadzonej działalności,
4) Potwierdzenie posiadania przeszkolenia BHP i orzeczenia z Medycyny Pracy
5) Potwierdzenie dotyczące kwalifikacji.
6) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

8. Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający bez jego pisemnej zgody nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia pod-
wykonawcom.

2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego wysłania lub do-
starczenia oferty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w 
innym miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu.

3) O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data i godzina wpłynięcia do Za-
mawiającego.

4) Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez Za-
mawiającego.

5) Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
7) Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z wykonawcą w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru tego wykonawcy będzie możliwa po uzyskaniu zgody drugiej stro-
ny umowy i tylko w zakresie zgodnym z prawem i wytycznymi.

9. Kryteria wyboru oferty:
    Cena usługi – waga punktowa 100%
Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszt dojazdu do miejsca  związane z 



realizacją przedmiotowej usługi.
Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę, oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

10. Sposób powiadomienia o wyborze, warunki podpisania umowy, zastrzeżenia Zamawiającego:
1. O wynikach przeprowadzonego naboru ofert (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną 

powiadomieni za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert 

oraz  prawo do zamknięcia  naboru bez wyboru oferty na  każdym jego etapie,  w szczególności  
w  przypadku  złożenia  przez  potencjalnych  Wykonawców  zamówienia  ofert  przekraczających 
wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację przedmiotowego zadania.

3. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach 
określonych przez Zamawiającego Załącznik nr 3

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
            może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nie przekroczenia 
             wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania.

5. Płatność  następować  będzie  na  podstawie  łącznego  protokołu  odbioru  (będącego  podstawą  
do wystawienia rachunku lub faktury VAT przez Oferenta) podpisanego przez obie strony na koniec 
każdego miesiąca kalendarzowego w którym świadczona była usługa, pod warunkiem dostępności 
środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Zamawiającego.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli cena najkorzystniejszej 
oferty przekroczy środki na realizację przedmiotowego zadania.

11. Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia
Z  możliwości  realizacji  zamówienia  wykluczone  są  podmioty  powiązane  osobowo  lub  kapitałowo  
z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z 
osobami  wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie co najmniej 10%  udziałów lub akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
-  pozostawanie  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii 
prostej, bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Treść zapytania i wszystkie załączniki   w tym regulamin projektu dostępne są na stronie internetowej: 
www.spzozsokolow.pl oraz bazie konkurencyjności

                                                                                                                  p.o. Dyrektora 
                                                                                                                  mgr Maria Sikorska



                   ZAŁĄCZNIK NR 1                  
 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wybór  oferenta  na  realizację  usług  w  charakterze  dietetyka 
świadczącego/cej usługi dla uczestników projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i 
otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”-  tj.

1. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w 

Sokołowie Podlaskim
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim
5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Sokołowie Podlaskim
7. Zespół Szkół w Repkach
8. Zespół Szkół w Skrzeszewie Publiczna Szkoła Podstawowa im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich
9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przywózkach
10. Zespół Oświatowy Szkoła Podstawowa im. Róży Marii Król w Nowej Wsi
11. Zespół Oświatowy im. Marianny Frąckowiak w Skibniewie
12. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim
13. Zespół Oświatowy w Grochowie Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
14. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyrozębach  -Podawcach

Porady dietetyczne będą odbywać się średnio raz w miesiącu i  nie będą prowadzone jednocześnie we 
wszystkich szkołach. Wizyty dietetyczne będą trwać 30-60 minut. Zakłada się, że każdy z uczestników 
projektu będzie spotykał się z dietetykiem średnio co miesiąc  – w sumie 5 porad dietetycznych/uczestnika 
projektu dla 110 osób dla modułu dotyczącego otyłości (uczniów klas I-VI w okresie od marca 2019 r. do 
grudnia 2020 r.)

2. Zadania do zrealizowania:
Celem zapewnienia pełnego zakresu usług i standardów opieki uczestnikom projektu „Jestem zdrowa/y – 
program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego” określonych przez 
Ministerstwo Zdrowia osobie zatrudnionej na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące 
zadania:
2. Zadania do zrealizowania:
Celem zapewnienia pełnego zakresu usług i  standardów opieki uczestnikom projektu „Jestem zdrowa/y– 
program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego” osobie zatrudnionej 
na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące zadania:

1.działania informacyjno-edukacyjne wobec dzieci;
2.interwencja terapeutyczna – indywidualne porady dietetyczne; 
3.działania informacyjno-szkoleniowe dla personelu medycznego z podmiotów świadczących POZ, 
dla pielęgniarek/higienistek szkolnych;
4.działania informacyjno-edukacyjne dla osób z otoczenia dzieci  uczestniczących w programie – 
nauczyciele;
5.działania informacyjno-edukacyjne wobec rodziców/opiekunów;
6.prowadzenie dokumentacji związanej z projektem;
7.współdziałanie z zespołem terapeutycznym.

3. Wymagania dotyczące kwalifikacji wobec kandydatek/kandydatów:
osoba, która: 
a) posiada tytuł magistra/licencjata fizjoterapii;



b) posiada aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
4. Dokumenty jakie powinien złożyć Oferent:

1. Formularz oferty,
2. Prawo wykonywania zawodu
3. Potwierdzenie posiadania polisy  OC w zakresie prowadzonej działalności,
4. Potwierdzenie posiadania przeszkolenia BHP i orzeczenia z Medycyny Pracy
5. Potwierdzenie dotyczące kwalifikacji.
6. Oświadczam o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Posiadanie odpowiednich kwalifikacji powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami 
załączonymi do złożonej oferty wraz z CV Wykonawcy.

                                                                                                                   …........................................... 
……………………………………. 
  Data i miejsce                                                                                           Podpis osoby upoważnionej

                                                             ZAŁĄCZNIK NR 2 
FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………………………..

…………………………………………………..
/nazwa i adres Wykonawcy/
…………………………………………………..

/osoba do kontaktu, telefon, e-mail/ ……….………………………………………....
/miejscowość i data/

OFERTA
Do: PZOZ „Jestem zdrowa/y” w Sokołowie Podlaskim ul. Ks. J. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski.

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr FZ-312-8/19, dotyczące realizacji usług w charakterze dietetyka 
dla uczestników projektu „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z 
powiatu  sokołowskiego” uruchomionego  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w 
Sokołowie Podlaskim, którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPMA.09.02.02-14-A 326/18,
zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Zapytaniu  oświadczam,  że  oferuję  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 

Oferuję  wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę łącznie  –  5 porad dietetycznych/uczestnika 
projektu (  550 porad dietetycznych w trakcie trwania projektu):

Wartość netto: ..........................................................zł



Słownie: ...........................................................................................................................
      Podatek VAT w % …
      Wartość brutto: ……………………………..…… zł

 Słownie: ……………………………………………………………………..………….
      W tym cena brutto za 1 poradę: ……………………………

Ponadto oświadczam, że:
a)  Znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w 
nim zawarte. 
b)  Zobowiązuję  się  do zapoznania  się  z  materiałami  „Regionalnego programu zdrowotnego w zakresie 
chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego” dot. projektu „Jestem zdrowa/y-
program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”
c) Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
d) Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.
e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
f) Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii  bocznej  do  drugiego stopnia  (rodzeństwo,  krewni  małżonka/i)  lub  pozostawania  w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podwykonawcy:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie niżej wymienionych części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5. Do oferty załączam następujące załączniki: 
1) ………………………………………………………………………....
2) …………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………....
4) …………………………………………………………………………
5) ……………………..…………..……………………………………....

……………..……………………………………. 
Data  i podpis osoby upoważnionej



 Załącznik nr 4
  Oświadczenie 

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia   na  realizację  usług  w  charakterze 
fizjoterapeuty świadczącego usługi dla   projektu  RPMA.09.02.02-14-A326/18 -  „Jestem zdrowa/y-
program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”. 

Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie opisanym w rozdziale 

4 pkt. 2-5 zapytania ofertowego.

..............................                                                                              ...........................................
Miejsce, data                                                                                     podpis osoby upoważnionej


