
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013" 

 

 

 

    
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
 
 
 
 

Szczecin, dnia 31.07.2020 r. 

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/PFP 
Szanowni Państwo, 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty w tym projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w ramach SFP 

DOLNY ŚLĄSK, SFP GRYF, SFP KUJAWIAK, RFP ŁÓDŹ, RFP POMERANUS, SFP WIELKOPOLSKA 

PÓŁNOC, SFP ODRA, RFP OPOLE, Kujawiak- Inwestycje, RFP Warmia i Mazury oraz projekt „Pierwszy Biznes- 

Wsparcie w starcie II” zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Przedmiot 

zamówienia 

Zakres 

usługi/zakupu 

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie specjalistycznych usług medycznych z zakresu 

profilaktycznych badań lekarskich (wstępne, okresowe, kontrolne) wraz z pakietem medycznym dla 

pracowników Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz członków ich rodzin. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Informacje 

dodatkowe 

Badania z zakresu profilaktycznych badań lekarskich (medycyna pracy) powinny być wykonywane w 

odległości do 15 km od siedziby Fundacji i jej oddziałów, natomiast badania w ramach pakietów 

medycznych powinny być wykonywane w granicach administracyjnych miast: Szczecin, Gorzów 

Wielkopolski, Gdynia, Gdańsk, Koszalin, Słupsk, Wałcz, Bydgoszcz, Poznań, Leszno, Piła, Wrocław, 

Jelenia Góra, Łódź, Ople, Lębork, Toruń, Zielona Góra, Olsztyn. 

 

Pierwsza umowa o świadczenie specjalistycznych usług medycznych obowiązywać będzie przez okres 

min. 12 miesięcy i będzie na czas oznaczony.  

 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny 

oraz nie dopuszcza składania częściowych ofert, wszystkie kryteria są równoważne. Oferty 

zawierające badania jedynie z zakresu medycyny pracy albo jedynie pakiety medyczne nie będą 

rozpatrywane.  

Oferta Oferta musi zawierać: 

➢ Dokładny opis badań wchodzących w zakres profilaktycznych badań lekarskich oraz  

pakietów wymienionych w Zapytaniu  Ofertowym, 

➢ Cenę za świadczone usługi medyczne, 

➢ Czas realizacji badań, 

➢ Dostępność lokalizacji placówek medycznych, 

➢ Warunki płatności,  

➢ Informację o kosztach dodatkowych (jeżeli dotyczy), 

➢ Czas związania ofertą (min. 1 miesiąc), 

➢ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Polską Fundacją 

Przedsiębiorczości zgodnie ze wzorem, 

➢ Upoważnienie do złożenia oferty, jeżeli reprezentacja nie wynika z KRS/CEiDG 

➢ Zezwolenie na wykonywanie działalności z zakresu medycyny pracy, usług medycznych  na 

terytorium RP 

 

Forma płatności Wynagrodzenie za świadczone specjalistyczne usługi medyczne będzie płatna na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy podany na fakturze w 

terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 



Termin 

nadsyłania ofert 

Podpisane oferty należy przesyłać do 16.08.2020 (decyduje data wpływu) 

➢ pocztą elektroniczną na adres m.jefimowicz@polfund.com.pl 

➢ faksem na numer 91 312 92 30 

➢ osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin. 

W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej sporządzoną ofertę należy 

wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać jako załącznik do maila. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Kryteria wyboru  Kryteria formalne: 

➢ Termin nadesłania ofert, 

➢ Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym i jej kompletność (m.in. metryczka wraz z 

załącznikami, okres związania ofertą), 

➢ Dostępność placówek wykonawcy we wskazanych miejscowościach, 

Kryteria pozostałe: 

➢ Czas realizacji usługi, 

➢ Zakres usług, 

➢ Cena i koszty dodatkowe (jeżeli dotyczy). 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 

Zleceniodawca  Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin 

NIP 851-22-42-911 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Michałem Jefimowiczem tel. 691 513 465    e-mail: 

m.jefimowicz@polfund.com.pl 

Z poważaniem, 


