Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Nr sprawy ZD-Z-I.8044.1.2021.MO

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2
1.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na:

2.

Przedmiot zamówienia:
realizacja w 2021 r. przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań lekarskich w celu ustalenia
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zadań dotyczących:
1)

przeprowadzenia ośmiu kontroli wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń
lekarskich dotyczących stwierdzenia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdem, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1268, z późn. zm.), zgodnie z Planem kontroli na 2021 rok;

2)

przeprowadzenia kontroli doraźnych wskazanych przez Zleceniodawcę.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację powyższych zadań kwotę w wysokości 6 120 PLN
(brutto).
3.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.

4.

Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi
dotyczące przedmiotu zamówienia: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa, tel. 22/59 79 900, zdrowie@mazovia.pl.

5.

Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów ):
1)

cena – 40 pkt;

2)

doświadczenie w wykonywaniu czynności kontrolnych badań lekarskich (doświadczenie) – 60 pkt.

Schemat przyznawania punktów:
Punkty za kryterium ,,cena” (max. 40 pkt. dla oferty najtańszej) zostaną zaokrąglone do liczb całkowitych
i będą obliczone wg. następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej
Cena brutto oferty ,,x”

X

40 = liczba punktów

Punkty za kryterium „doświadczenie”(max. 60 pkt):
- za doświadczenie powyżej 5 lat pracy w kontroli - 100% punktów,
- za doświadczenie poniżej 5 lat pracy w kontroli – 50% punktów.
6.

Do oferty należy załączyć:
1)

dokumenty potwierdzające:
a) prawo wykonywania zawodu lekarza,
b) uprawnienia do wykonywania badań lekarskich kierowców (zaświadczenie o wpisie do ewidencji
uprawnionych lekarzy); oferent nie może -w ramach prowadzonej praktyki lekarskiejwykonywać badań lekarskich kierowców na terenie województwa mazowieckiego (konflikt
interesów);
c)

doświadczenie w wykonywaniu czynności kontrolnych (np. świadectwa pracy, zakresy czynności,
opinie pracodawców);

2)

oświadczenie oferenta o niewykonywaniu (w ramach praktyki lekarskiej) badań lekarskich kierowców
na terenie województwa mazowieckiego.

7.

W załączeniu: wzór umowy i klauzula informacyjna dla oferentów.

8.

Sposób przygotowania oferty:
ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) oraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kryteria należy
sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa
i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe Nr 2 nr sprawy: ZD-Z-I.8044.1.1.2021.MO
do zamówienia na wykonanie w 2021 r. zadań określonych w art. 80 ust. 1 i 2 ustawy o kierujących
pojazdami”.

9.

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 18 stycznia
2021 r. (liczy się data wpłynięcia oferty do Urzędu):
•

osobiście w godz. 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub w punktach
kancelaryjnych Urzędu,

•

za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719.

Agnieszka Gonczaryk
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Podpis Dyrektora Departamentu

