
 

Ogłoszenie z dnia 14.10.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający: Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu 

zaprasza wykonawców do składania ofert 

 

na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu studium wykonalności dla 

projektu pn. Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych z zakresu 

świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka 

Hospicjum w Zgierzu 

 

 

 

 

Cel: Głównym celem opracowania studium wykonalności jest pokazanie 

zasadności realizacji projektu pn. Zwiększenie dostępności i jakości usług 

zdrowotnych z zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej 

poprzez budowę Ośrodka Hospicjum w Zgierzu. 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Rodzaj usługi to opracowanie studium wykonalności projektu. 

Usługa ma charakter specjalistyczny. Polega na opracowaniu dokumentu studyjnego pn. 

Studium Wykonalności projektu. 

Opracowanie, w tym jego struktura musi być sporządzone zgodnie z Zasadami 

przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

Studium wykonalności musi przedstawiać uzasadnienie realizacji projektu, w tym: 

1) wybór rozwiązania techniczno-technologicznego, które m.in.:  

 umożliwia realizację założonych celów (rozwiązanie będzie trafne i skuteczne),  

 przyczynia się do rozwiązania problemów zidentyfikowanych w danej jednostce 

(rozwiązanie będzie użyteczne),  

 wykorzystuje istniejące zasoby i środki (rozwiązanie będzie efektywne),  

 zagwarantuje trwałość wybranego rozwiązania również po jego zakończeniu 

(rozwiązanie będzie trwałe) 



 

2) ekonomiczne i finansowe aspekty projektu 

3) określenie:  

 czy wnioskodawca posiada zdolność techniczną, finansową i instytucjonalną do 

realizacji projektu,  

 czy wnioskodawca jest w stanie zagwarantować stabilność finansową projektu,  

 czy wnioskodawca jest w stanie zapewnić środki na pokrycie kosztów operacyjnych 

niezbędnych dla eksploatacji projektu zgodnie z celami w w/w okresie.  

Studium musi zawierać wszystkie elementy obligatoryjne określone w Zasadach 

przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

Studium musi składać się z następujących rozdziałów: 

 Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie  

 Definicja celów projektu  

 Identyfikacja projektu  

 Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji  

 Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora  

 Analiza finansowa  

 Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna)  

 Analiza ryzyka i wrażliwości. 

Do studium wykonalności należy załączyć tabelę finansową (jako aktywny arkusz 

kalkulacyjny). 

Dokument musi być przygotowany i przekazany Stowarzyszeniu – jako Zamawiającemu – w 

dwóch egzemplarzach w formie wydruku na papierze oraz w wersji elektronicznej. 

  

 

Inne wymagania i warunki realizacji umowy: 

Jeżeli przygotowanie i opracowanie studium wiązać się będzie z uzyskaniem danych 

statystycznych, materiałów źródłowych, itp. Wykonawca przygotuje je samodzielnie w 

ramach niniejszego zamówienia. 

Wysokość wynagrodzenia zaproponowana w ofercie będzie miała charakter ryczałtowy.  

 

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis 

sposobu obliczenia ceny. 

Wybrana zostanie oferta z najkorzystniejszą ceną. 



 

1) Cena = 100% 

 

Waga – 100 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

Liczba punktów = (najniższa cena / badana cena) x waga 

 

 

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

Miejsce realizacji zamówienia: Usługa może być świadczona w miejscu dowolnym, 

wskazanym przez Wykonawcę, w sposób nie utrudniający Zamawiającemu w swobodnym 

kontaktowaniu się z Wykonawcą. 

  

 

 

Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie do 

dnia 30.11.2016 r. 

  

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w terminie do 28.10.2016 r. do godz. 9.00                        

w formie: 

1. email na adres: biuro@hospicjumzgierz.pl w temacie wpisując „Oferta na 

opracowanie studium wykonalności” 

2. osobiście, na adres Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu, ul. A. 

Struga 2-4 95-100 Zgierz w kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie studium 

wykonalności” 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę. 

  

 

Opis warunków udziału w postępowaniu: 

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu: 

- toczącego się postępowania o likwidacji lub ogłoszenie upadłości, 



 

- prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego, 

- orzeczenia sądu o zakazie ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

W tym celu Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu ww. warunku udział w 

postępowaniu i załączy je do oferty. 

 

Wykonawca musi zapewnić, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, 

techniczny i ludzki w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. W tym celu 

Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu ww. warunku udziału w 

postępowaniu i załączy je do oferty. 

 

Wykonawca zobowiąże się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością przy 

uwzględnieniu posiadanego doświadczenia, wiedzy i znajomości tematyki wdrażania 

projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. W tym celu Wykonawca złoży 

pisemne oświadczenie o spełnieniu ww. warunku udział w postępowaniu i załączy je do 

oferty. 

 

Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie 

informacji dotyczących danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), dla celów 

związanych z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych z 

zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka 

Hospicjum w Zgierzu” i załączy je do oferty. 

 

Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że nie istnieje wzajemne powiązanie 

osobowe lub kapitałowe między nim a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy, 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, 

pełnomocnika,   

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca załączy ww. oświadczenie do oferty. 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę na dowolnym druku lub formularzu. 

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki. 

Oferta musi zawierać następujące elementy: 

- cenę podaną w zł brutto 

- cenę podaną w zł netto 

- stawkę podatku VAT 

- dane kontaktowe Wykonawcy (obowiązkowe: adres kontaktowy, e-mail, numer telefonu 

kontaktowego; fakultatywnie: numer fax). 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwracania się do wybranych wykonawców z prośbą 

o złożenie wyjaśnień co do treści złożonej oferty i załączników. 

  

 

 

Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2016 r.  o godz. 16:00. 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej z 

wykorzystaniem danych zawartych w ofercie cenowej. Ponadto, ogłoszenie o wyniku 

postępowania oraz o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane na stronie 

Zamawiającego: www.hospicjumzgierz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie (biurze) 

Zamawiającego tj. przy ul. Struga 2-4, 95-100 Zgierz (parter). 

  

 

 

 

http://www.hospicjumzgierz.pl/


 

Informacja na temat wykluczenia z postępowania: 

Zamawiający odrzuca wszystkie oferty, które nie spełniają warunków formalnych, a także te 

oferty wykonawców, w stosunku do których stwierdzono wzajemne powiązanie osobowe 

lub kapitałowe między nimi a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 

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, 

pełnomocnika,   

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   

 

Zmiana warunków realizacji zamówienia: 

Z uwagi na zamiar ubiegania się o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zamówienia w 

ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych z 

zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę 

Ośrodka Hospicjum w Zgierzu” przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, Zamawiający dopuszcza zmianę warunków realizacji 

zamówienia w zakresie terminu realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Instytucja 

Ogłaszająca Konkurs do naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Osi 

priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony 

zdrowia w ramach RPO WŁ 2014-2020, wskaże, jako termin do składania wniosków, datę po 

terminie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu 

realizacji zamówienia najpóźniej do dnia przed upływem terminu do złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

 

 

Zamawiający jest/nie jest* podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 



 

Zamawiający uzyskał/deklaruje zamiar ubiegania się o* dofinansowanie realizacji zamówienia 

w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych 

z zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę 

Ośrodka Hospicjum w Zgierzu” przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, 

Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

 

 

 

Zgierz, dnia 14.10. 2016 r.       

 

 

 

podpis i pieczątka 

  Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 


