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Ogłoszenie

Numer

2020-10622-17952

Id

17952

Powstaje w kontekście projektu

POWR.04.01.00-00-DI12/17 - Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Tytuł

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania 
Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 
testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami załącznika do Ogłoszenia o zamówieniu - Wzór umowy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-20
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Załączniki edytowalne do Ogłoszenia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-11-20

Data ostatniej zmiany

2020-11-20

Termin składania ofert Planowany termin podpisania umowy
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2020-12-01 10:00:00 2020-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA Sp. z 
o.o.
Rychlińskiego 1
05-230 Ząbki
NIP: 1251556511

Osoby do kontaktu

Krzysztof Janiga
tel.: 224197253
e-mail: k.janiga@drewnica.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Wykonywanie czynności w charakterze  dietetyka 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis
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Wykonywanie czynności w charakterze  dietetyka na terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie: 
„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NUMER SPRAWY

14/POWR/2020

Kody CPV

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

wołomiński

Gmina

Ząbki

Miejscowość

Ząbki

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2020-12-01

Koniec realizacji

2021-01-31

Opis

Termin realizacji

Czy występuje płatność częściowa

NIE
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Etap 2

Początek realizacji

2020-12-01

Koniec realizacji

2020-12-01

Opis

Termin składania ofert

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają-
  wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej – warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
•�dyplom ukończenia studiów na kierunku Dietetyka;
•�minimum 2 lata doświadczenia  zawodowego jako Dietetyk;
•�minimum rok doświadczenia w pracy z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

•�minimum 2 lata doświadczenia  zawodowego jako Dietetyk;
•�minimum rok doświadczenia w pracy z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego

Typ
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Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonym przez Zamawiającego w pkt 6.1.  do 
oferty należy dołączyć: aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty ( oświadczenia i 
zaświadczenia):

Lp.�Wymagany dokument
1.�Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu -                               w formularzu ofertowym

2. �Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia osoby realizującej 
przedmiot zamówienia  (dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Dietetyka) 

3�Na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia zawodowego jako dietetyk w pracy z 
osobami z zaburzeniami psychicznymi:
- w formularzu oferty należy wypełnić punkt 3, w którym trzeba podać instytucję, okres pracy na jej 
rzecz (dokładne daty) oraz zakres czynności wykonywanych podczas tego okresu;
- do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia 
związanego z pracą z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego, np. zaświadczenie od 
pracodawcy, świadectwo pracy.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium nr 1: Cena – 50 pkt
     Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku  ilość punktów wynikającą   
     z działania: 
     P(Ci)= (Cmin/Ci) x 50 pkt

          gdzie:
          P(Ci) – ilość pkt jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”,
          Cmin – najniższa cena bru
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium nr 2: Doświadczenie – 30 pkt
W kryterium nr 2 każda oferta otrzyma punkty za potwierdzony staż pracy na stanowisku Dietetyka w-

  wysokości:
powyżej 2 lat, do 5 lat włącznie – 20 pkt
powyżej 5 lat – 30 pkt
za rok przyjmuje się pełne 12 miesięcy

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium nr 3 – dodatkowe kwalifikacje – 20 pkt
W kryterium nr 3 każda oferta otrzyma punkty za potwierdzony staż pracy z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi w  wysokości:
rok do 2 lat włącznie – 10 pkt
powyżej 2 lat – 20 pkt

           za rok przyjmuje się pełne 12 miesięcy

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, którą stanowić będzie suma 
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert uzyska taką 
samą liczę punktów we wszystkich kryteriach, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną,
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-11-20 - data opublikowania

-> 2020-12-01 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2020-12-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Wykonywanie czynności w charakterze  dietetyka 
na terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie: „Warsz...

2020-12-01 - Etap2 (początek): Usługa / Usługi inne / Wykonywanie czynności w charakterze  dietetyka 
na terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie: „Warsz...
2020-12-01 - Etap2 (koniec): Usługa / Usługi inne / Wykonywanie czynności w charakterze  dietetyka na 
terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie: „Warsz... 

-> 2021-01-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Wykonywanie czynności w charakterze  dietetyka na 
terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie: „Warsz... 


