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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

(zapytanie ofertowe) 

dotyczące wyboru Wykonawcy usług stomatologicznych, protetycznych i podobnych 

dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „W rodzinie siła!” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów 
Miasta Stołecznego Warszawy 

ul. Plutonowych 10 

04 – 404 Warszawa 

tel. 22 277 34 20 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usług stomatologicznych, prote-

tycznych i podobnych  dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „W rodzinie siła!”. 

2.2 Zamawiający informuje, iż jest stroną umowy nr RPMA.09.01.00-14-c109/19-00 

zawartej z Województwem Mazowieckim, która to umowa obejmuje dofinansowanie pro-

jektu pn. „W rodzinie siła!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach IX Osi priorytetowej: Wspiera-

nie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2.3 Kody CPV: 85130000-9 Usługi stomatologiczne i podobne; 85147000-1 Usługi zdro-

wotne świadczone dla firm. 

2.4 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania: 

a) pantomogramu (dla 7 osób); 

b) scalingu (dla 5 osób); 

c) usunięcia / ekstrakcji zębów (u 7 osób, ok. 43 zęby); 

d) leczenia (wypełniania) zębów (u 5 osób, ok.33 zęby); 

e) leczenia kanałowego (u 3 osób, ok. 19 zębów); 

f) leczenie Endo (u 2 osób, około 2 zęby) 

g) leczenia protetycznego (u 4 osób): 

- protezy akrylowe górna i dolna, 

- protezy szkieletowe, góra i dół. 
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2.5 Zamawiający zastrzega, że liczba osób i rodzaje usług, w ramach tych wskazanych  

w ofercie, mogą się zmienić, stosownie do potrzeb uczestników i uczestniczek projektu  

pn. „W rodzinie siła!”. 

2.6 Wizyty powinny odbywać się od poniedziałku do soboty włącznie, spotkania będą uma-

wiane indywidualnie w miarę możliwości uczestników i uczestniczek projektu. 

2.7 Wizyty powinny być realizowane w gabinecie wykonawcy, zapewniającym uczestnikom 

i uczestniczkom poczucie intymności i bezpieczeństwa podczas prowadzonych zabie-

gów/leczenia (tj. prywatny pokój z możliwością zamknięcia drzwi) oraz wyposażonym  

w niezbędny sprzęt. 

2.8 Wykonawca poda w ofercie cenę jednostkową za poszczególne elementy leczenia. Za-

płata nastąpi za faktycznie zrealizowane usługi. 

2.9 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2.10 Płatności za realizację usług będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy wska-

zane w umowie w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT z zastrzeżeniem, że faktury mogą być wystawiane po każdej z wizyt. 

2.11 Umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez Zamawiającego. 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca czerwca 2021 roku. 

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONY-

WANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udzia-

łu w postępowaniu: 

1) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące 

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniecha-

nia udzielania świadczeń zdrowotnych; 

Warunek weryfikowany na podstawie Oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formu-

larzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego); 

2) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie świadczyć usługi stomatologiczne, 

która: 

a) posiada co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług stomatologicznych, 

b) posiada prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty; 
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Warunek będzie weryfikowany na podstawie Wykazu osób dołączonego do oferty (Za-

łącznik nr 3 do Zapytania ofertowego); 

3) nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Za-

mawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związa-

ne z przygotowaniami przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonaw-

cą, 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, peł-

nomocnika; d) 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. 

Warunek będzie weryfikowany na podstawie Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik  

nr 2 do Zapytania ofertowego); 

4.2 Ocena wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie 

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wyko-

nawcę wraz z ofertą. 

4.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 

cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy. 

4.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 

z warunków określonych w ust. 4.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty, sporzą-

dzonej na formularzu wg Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego, należy załączyć: 

1) oświadczenie dot. powiązań kapitałowo osobowych wg Załącznika Nr 2 do Zapyta-

nia ofertowego; 

2) Wykaz osób wg Załącznika Nr 3 do Zapytania ofertowego, 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia-

łalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewiden-

cji. Wymóg ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty wydruk z KRS 

bądź CEIDG, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, 
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5.2 Oferta wraz z załącznikami  musi być czytelna i sporządzona w języku polskim. 

5.3 Zaleca się wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Wykonawca 

może zastosować formularze wykazów, informacji i oświadczeń opracowane samodzielnie, 

z zastrzeżeniem - ich treść musi być tożsama z załącznikami do Zapytania ofertowego opra-

cowanymi przez Zamawiającego. 

5.4 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, 

datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. 

5.5 Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to z jego 

treści musi wynikać uprawnienie do reprezentowania w postępowaniu (pełnomocnictwo ro-

dzajowe). 

5.6 Cena ofertowa, wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecin-

ku, podana w kwocie brutto (oraz netto) musi uwzględniać całkowity koszt realizacji 

przedmiotu zamówienia i wszystkie elementy cenotwórcze. Niezastosowanie się do zaleceń 

Zamawiającego będzie skutkowało poprawieniem zaistniałych omyłek rachunkowych. 

5.7 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyników postępowania. 

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpi-

sany przez Wykonawcę) do dnia 16.04.2021 r. godz. 12.00 

na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ul. Pluto-

nowych 10, 04 - 404 Warszawa, e-mail :zamowienia@opsrembertow.waw.pl 

UWAGA. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka. Oferty, które wpłyną 

po terminie nie będą rozpatrywane. 

7.  KRYTERIA KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  WY-

BORZE OFERTY. 

7.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria – 

cena 100% 

7.2 Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych 

kryteriach oceny wynosi 100 pkt. 

7.3 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana najtańsza oferta, która spełnia wymaga-

nia niniejszego zapytania ofertowego. 

7.4 Z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa. 
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7.5 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 

na to, że oferty uzyskały tyle samo punktów w kryteriach oceny ofert, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiają-

cego ofert dodatkowych. 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

8.1 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie wykażą, 

iż spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym 

Zapytaniu. Ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8.2 Zamawiający informuje, iż będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia brakują-

cych dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, w zależności od zaistniałej sytuacji 

faktycznej. Brak odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego lub niedotrzymanie terminu  

w nim określonego będzie skutkowało wykluczeniem z udziału w postępowaniu. 

8.3 Zamawiający informuje, iż poprawi w ofertach zaistniałe oczywiste omyłki pisarskie, 

rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym powiadomi Wykonawcę. 

8.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert 

bez uzasadnienia i podawania przyczyn. 

8.5 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicz-

nie lub poprzez e-mail. 

8.6 Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji gdy wyłoniony Wykonawca będzie uchylał się 

od podpisania umowy zostanie wybrany Wykonawca, który zajął kolejne miejsca na liście 

rankingowej, potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz chęć realizacji 

zamówienia. 

8.7 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpi-

sana Umowa, na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Za-

mawiającego, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym 

oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w ofercie z pierwszeństwem stosowania 

zapisów wskazanych w  niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych 

w proponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy. 

9. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAW-

CAMI. 

9.1 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje mogą być przekazywane pisemnie lub drogą elektroniczną. 



Strona 6 z 7 

9.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą dokumenty lub informacje drogą elek-

troniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

9.3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę 

Zamawiający przyjmie, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres  

e-mailowy podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapo-

znanie się z jej treścią. 

9.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 

ofertowego. 

9.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający 

przekaże drogą elektroniczną na adresy e-mailowe Wykonawców, do których zostało skie-

rowane Zapytanie ofertowe. 

9.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składa-

nia ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. O dokonanej zmianie  Zamawiający poinfor-

muje Wykonawców w sposób określony w pkt. 9.5 Zapytania ofertowego. 

9.7 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Koordynator Projek-

tu Izabela Mleczko  nr tel. 607 971 390 i nr tel. 22 277 34 36.  

Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres 

Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego 

Warszawy, ul. Plutonowych 10, 04 - 404 Warszawa,  na adres e-mail: 

zamowienia@opsrembertow.waw.pl, w godzinach pracy Ośrodka 8:00 – 16:00, od ponie-

działku do piątku. 

10.  KLAUZULE INFORMACYJNE : 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. administratorem danych osobowych podanych / udostępnionych przez Wykonawcę jest Ośro-

dek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z siedzibą przy ul.  Plutonowych 

10, 04 - 404 Warszawa, tel. (22) 673 54 12, 

2. administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych,  

e-mail: iod@opsrembertow.waw.pl 

3. dane osobowe podane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO – w związku z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w celu związanym z postę-
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powaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru Wykonawcy usług stoma-

tologicznych, protetycznych i podobnych  dla uczestników projektu pn. „W rodzinie siła!”, pro-

wadzonego na podstawie rozeznania rynku w postaci Zapytania ofertowego, bez zastosowania 

ustawy Pzp; 

4. odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące dostępu do 

informacji publicznej, uprawnione podmioty publiczne świadczące nadzór i kontrolę nad działal-

nością Zamawiającego, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy prze-

twarzanie danych osobowych;   

5. dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres niezbędny do rea-

lizacji celu, o którym mowa w ust. 3, a następnie, przez okres 5 lat– w celach archiwalnych, 

zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;   

6. w odniesieniu danych osobowych podanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Wykonawca oraz osoby, których dane poda Wykonawca posiada : 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wyko-

nawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa Wykonaw-

cy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niepodanie niezbędnych danych spowoduje odrzu-

cenie oferty. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wobec osób, których dane udostępni Zamawia-

jącemu, obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami art. 13-14 RODO, a także poinfor-

mowania tych osób o treści niniejszego obowiązku informacyjnego. 

 

Zatwierdził: 
 
Dyrektor 

           Ośrodka Pomocy Społecznej 
      Dzielnicy Rembertów m. st. Warszay 

 
/-/ Monika Dubanowska 

 


