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Nr sprawy 

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych 

o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 EURO (bez VAT) 

 

1. Zamawiający Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty                     

na przedmiot zamówienia:  

Wykonania usługi opracowania ekspertyzy systemu usług niemedycznych (socjalnych)                    

i medycznych w tym danych statystycznych, procedur medycznych dotyczących osób 

chorujących na chorobę Alzheimera na Mazowszu (zwanej dalej Raportem)  

Zamówienie będzie polegało na wykonaniu usługi opracowania ekspertyzy w postaci raportu, 

dotyczącej systemu usług niemedycznych (socjalnych) i medycznych, w tym danych 

statystycznych, procedur medycznych dotyczących osób chorujących na chorobę Alzheimera 

na Mazowszu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent zobowiązany będzie do 

opracowania Raportu zawierającego:  

a) Określenie charakterystyki populacji osób chorujących na choroby otępienne, w tym 

osób chorujących na chorobę Alzheimera, z uwzględnieniem wieku osób zapadających 

na te choroby, w oparciu o dostępne dane w skali kraju i województwa mazowieckiego; 

b) Przedstawienie (krótki opis) rozwiązań dotyczących profilaktyki i postępowania                       

w zakresie rozwoju usług wspierających niemedycznych (socjalnych) i medycznych 

zarówno dla osób chorych jak i ich opiekunów stosowanych w innych krajach Unii 

Europejskiej (minimum 2 kraje). Wskazanie instytucji (co najmniej 2 instytucje w tym: 

jedna z obszaru usług medycznych i jedna z obszaru usług niemedycznych) w tym 

NGO’s zajmujących się wsparciem dla osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne 

choroby otępienne we wskazanych krajach, jako potencjalne instytucje do nawiązania 

współpracy; 

c) Rekomendacje w odniesieniu do tematyki Raportu, w tym wskazanie:  

 zakresu badań społecznych, jakie powinny być przeprowadzone na terenie 

województwa mazowieckiego w odniesieniu do tematyki Raportu. 

 działań, jakie powinny podjąć samorządy gminy/powiaty/województwa                   

w stosunku do osób chorujących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów w celu 

organizacji systemu opieki w środowisku lokalnym. 

Opracowany materiał należy dostarczyć do Zamawiającego w formie elektronicznej                                     

i papierowej (format A4). Raport powinien być napisany czcionką Arial o rozmiarze 12, 

interlinia 1,5. Raport powinien mieć od 30 do 100 stron. 

 

 

 

 



2. Termin realizacji zamówienia: 

 

Od dnia podpisania umowy do dnia 15 października 2017 r. 

 

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Łukasz Wodowski, tel. 22 622 42 32 

wew.49 lub Barbara Bielak, tel. 22 622 42 32 wew. 48, (pon.- pt. godz. 08:00- 16:00). 

 

4. Oferent powinien dysponować min. dwoma osobami (które będą realizować przedmiot 

zamówienia), które posiadają doświadczenie w zakresie pracy z osobami starszymi, w tym z 

osobami z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi tj. posiadają: 

 

Ekspert I:   

 Wykształcenie wyższe w obszarze polityki społecznej;  

 Minimum 48 miesięcy doświadczenia w pracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) 

w jednostkach pomocy społecznej i aktywnej integracji1 w obszarze wsparcia osób w 

starszych. 

Ekspert II:  

 Wykształcenie wyższe w obszarach: nauk medycznych i nauk o zdrowiu; 

 Minimum 48 miesięcy doświadczenia w pracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) 

w obszarze leczenia osób starszych w placówkach opieki medycznej i/lub zdrowotnej. 

 

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

 

Kryterium nr 1 cena – 60 % 

Kryterium nr 2 doświadczenie ekspert I – 20 % 

Kryterium nr 3 doświadczenie ekspert II – 20 % 

 

a) Kryterium „cena” oferty tj. cena brutto oferty - waga 60%, przyznając punkty wg 

wzoru: 

 

                 Najniższa oferowana cena brutto 

               -------------------------------------------------   x 60  = liczba pkt 

                    Cena brutto badanej oferty 

  

b) Kryterium doświadczenie ekspert I – waga 20 %. Za każdy dodatkowy miesiąc 

doświadczenia ponad doświadczenie minimalne (48 miesięcy) w pracy w jednostkach 

pomocy społecznej i aktywnej integracji oferent otrzyma 0,4 pkt, przy czym 

maksymalnie może otrzymać 20 pkt. 

                                                           
Jako jednostki pomocy społecznej i aktywnej integracji rozumiemy: ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, 

środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, dzienne domy pobytu, ośrodki interwencji 

kryzysowej, ośrodki wsparcia, ngo’s, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej1  



c) Kryterium doświadczenie ekspert II – waga 20 %. Za każdy dodatkowy miesiąc 

doświadczenia ponad doświadczenie minimalne (48 miesięcy) w pracy w jednostkach 

ochrony zdrowia Oferent otrzyma 0,4 pkt, przy czym maksymalnie Oferent może 

otrzymać 20 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 

sumę kryteriów nr1, nr 2 i nr 3. 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą 

ceną 

 

6. Oferta powinna zawierać (określić wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie 

uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty i oświadczenia jakie 

powinni złożyć wykonawcy):   

Ofertę zawierającą cenę oraz informacje na temat doświadczenia ekspertów należy 

przedstawić w sposób określony w formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do 

zapytania ofertowego. Oferent:  

 może podać tylko jedną cenę (określoną w PLN), 

 w przypadku osób fizycznych należy podać cenę uwzględniającą wszystkie składki, 

jakie podlegają odprowadzeniu przez Zamawiającego w związku z zatrudnieniem 

osoby fizycznej, a zaoferowana cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i 

czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym 

wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne.  W przypadku złożenia oferty przez 

osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jeśli z oświadczenia 

wykonawcy będzie wynikało, iż Zamawiający będzie zobowiązany sfinansować ze 

środków własnych część składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst 

jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 963), Zamawiający - wyłącznie w celu porównania ofert - 

doliczy do ceny oferty wartość tych składek. 

 

7. W załączeniu wzór umowy, (jeżeli wymagana jest umowa na podstawie odrębnych przepisów 

załączyć wzór umowy; jeżeli nie – punkt wykreślić) lub istotne postanowienia umowy: 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

8. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem 

Zamawiającego z tytułu otrzymania zaproszenia do udziału w postępowaniu oraz 

przygotowania i przesłania swojej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 

warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.  

9. O wynikach postępowania zostaną poinformowani Oferenci biorący udział w postępowaniu. 

Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zamieści 

na stronie internetowej, na której zamieszczone zapytanie ofertowe – w przypadku 

unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, albo zawiadomi 

Oferentów, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 

terminu składa 



10. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) oraz informacje 

dokumenujące doświadczenie (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)  

należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, 

nazwa i adres dostawcy, z adnotacją: 

 „Zapytanie ofertowe nr sprawy MCPS.PS.ŁW/072-1-3/2017 do zamówienia na Wykonania 

usługi opracowania ekspertyzy systemu usług niemedycznych (socjalnych) i medycznych w 

tym diagnostyki dotyczących osób chorujących na chorobę Alzhaimera na Mazowszu. 

 

11. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 5 lipca 2017 r., do godziny 11:00. 

(w jeden z niżej wymienionych sposobów): 

 

 pisemnie na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 02-002 Warszawa,                                  

ul. Nowogrodzka 62A lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – adres j.w. 

                    

12. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. 

13. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziałów w postępowaniu 

15. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. 

16. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, którzy 

złożyli oferty, o wynikach postępowania. 

17. Oferent którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

 

 

     

 

Dyrektor 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

/-/ Zdzisław Biszewski 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Wzór umowy. 


