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Wsparcie usług nad osobami zależnymi na terenie miasta Iławy w związku z COVID-19.

Ogłoszenie

Numer

2020-8393-16339

Id

16339

Powstaje w kontekście naboru

RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 - Wsparcie usługi opieki nad osobami zależnymi na terenie miasta Iławy 
w związku z COVID-19.

Tytuł

Wsparcie usług nad osobami zależnymi na terenie miasta Iławy w 
związku z COVID-19.

Zamówienia uzupełniające

Pełna wersja zamówienia stanowi załącznik Nr 5 - Zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-12
1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2- Projekt umowy
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań
5. Załącznik Nr 5 - Zapytanie ofertowe (pełna wersja)

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-11-12

Data ostatniej zmiany

2020-11-12

Termin składania ofert

2020-11-20 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-11



Wygenerowano: 2020-11-12 07:40 Strona 2 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Wsparcie usług nad osobami zależnymi na terenie miasta Iławy w związku z COVID-19.

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie
Grunwaldzka 6A
14-200 Iława
NIP: 7440004945

Osoby do kontaktu

Marta  Janulewicz
tel.: 89 649 97 26
e-mail: zp@mops.ilawa.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Wykonanie usługi kompleksowej na obecność koronawirusa.

Budżet części 1

125000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne
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Opis

Tryb udzielenia zamówienia:
1.�Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z 
Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 
30.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie. 
Prowadzone postępowanie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie 
testów na obecność koronawirusa dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie 
oraz pracowników Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie  w Iławie. 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie usług nad osobami zależnymi na terenie 
miasta Iławy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS. Działanie RPWM.11.02.00 
„Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”.
Opis przedmiotu zamówienia: 

    Wykonanie kompleksowej usługi przeprowadzenia 291 sztuk testów w kierunku wykrywania 
SARS-CoV-2. Wykonawca zobowiązuje się użyć testów własnych. Badania zostaną przeprowadzone 
na testach wielogenowych z certyfikatem CE-IVD, zgodnym z rekomendacją WHO typu RT PCR.-

  Usługa przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa zostanie przeprowadzona w  miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego dla  pracowników: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Iławie oraz pracowników Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie  w 
Iławie. Pracownicy pracują w czterech obiektach pod adresem:
•�14-200 Iława,  ul. Grunwaldzka 6A,     
•�14-200 Iława, ul. ul. Wiejska 2D 
•�14-200 Iława, ul. Władysława Jagiellończyka 16
•�14-200 Iława, Chełmińska 1

     Każdorazowo cała procedura, w tym pobranie i transport materiału winno być 
realizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi Państwowego Zakładu Higieny oraz Ministerstwa 
Zdrowia, w tym z zasadami pobierania i transportu materiału do badań RT PCR w kierunku 
SARS-Cov-2 dostępnymi na stronie www Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zasady-po-
bierania-i-transportu-materialu-do-badan-metodami-molekularnymi
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze minimum ½ etatu, 1 osobę wykonującą 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym 
wykonywaniu: asystent osoby wykonującej testy na obecność COVID-19, do której należy w 
szczególności: wykonywanie rejestru danych osobowych, pracowników wymienionych w zapytaniu 
ofertowym, dokonywanie pomiaru temperatury przed wykonaniem testu, na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 
z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia 
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej 
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 2 - projekt umowy.
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Pełna treść zapytania ofertowego została umieszczona jako załącznik Nr 5 - Zapytanie ofertowe.

Kody CPV

85100000-0 Usługi ochrony zdrowia
85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
85148000-8 Usługi analizy medycznej

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

iławski

Gmina

Iława

Miejscowość

Iława

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Potencjał techniczny
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Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. 
 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny ofert:
Opis kryteriów oceny Waga  Cena (C)= 90 %
Pełny opis w załączniku Nr 5 - zapytanie ofertowe

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Aspekt społeczny  Waga (As) = 10%
Pełny opis w załączniku Nr 5 - Zapytanie ofertowe
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-11-12 - data opublikowania

-> 2020-11-20 09:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


