Notatka służbowa z postępowania w sprawie zamówienia o wartości kwoty
szacunkowej netto wyrażonej w złotych, od 2.000 do 15.000 euro.
1. Rodzaj zamawianych dostaw/usług/robót budowlanych – nazwa , krótki opis:
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:
Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+
na 2020 rok
2. Forma zapytania: strona internetowa zamawiającego (ogłoszenie w BIP – zamówienia
publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych- w dniu 9.07.2020r.)
Forma odpowiedzi:

oferty na piśmie na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2

do ogłoszenia) wraz z załącznikami
3. Termin realizacji zamówienia: Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data
podpisania umowy.

Wykonawca zobowiązuje

się

zrealizować

zamówienie

do 30 listopada 2020 r.
4. Szacowana wartość zamówienia: 50 000 zł brutto opracowana przez Jowitę Błoński
na podstawie analizy cen rynkowych;
Szacunkowy koszt wykonania pojedynczego świadczenia zdrowotnego oraz czynności
dodatkowych dla jednej osoby szacuje się na 62,50 zł brutto w tym:
-

zakup szczepionki przeciwko grypie na właściwy sezon grypowy,

-

badanie lekarskie- kwalifikację do wykonania szczepienia,

-

podanie szczepionki zgodnie ze schematem określonym przez producenta,

-

sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień ( zgodnie

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i standardami stosowanymi przez
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz archiwizowanie danych,
-

czynności organizacyjno-administracyjne

-

edukacja, promocja i ewaluacja.

5. Kryteria wyboru oferty:
Oferta spełniająca wymogi formalne podlega ocenie merytorycznej. Minimalna liczba
punktów niezbędna do przyjęcia oferty do realizacji wynosi 15 punktów. Maksymalna
możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 29, w tym:
1. 19 punktów – kryterium pozacenowe
2. 10 punktów – kryterium ceny.

Wynik punktowy badanej oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w kryterium
pozacenowym i kryterium ceny.
Pozacenowe kryteria oceny ofert (maksymalna liczba punktów do zdobycia 19 pkt.):
1) Kwalifikacje personelu medycznego realizującego Program (max 5 pkt)
2) Pomieszczenia, w których realizowany będzie Program (max 2 pkt)
3) Dostępność do świadczeń medycznych objętych Programem (max 7 pkt)
4) Dodatkowe punkty – wymogi pożądane (max 5 pkt)
Kryterium cenowe oceny ofert (maksymalna liczba punktów do zdobycia 10 pkt.):
Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Oferenci, którzy przedstawią wyższą cenę będą punktowani następująco:
LP = Cn/Cbo x 10 pkt.
LP – liczba punktów
Cn – Cena najniższa
Cbo – Cena badanej oferty

6. Streszczenie ofert:

Lp.
1.

Firma

Wartość
netto/ brutto

Punktacja za poszczególne
kryteria wyboru ofert

Wojewódzki Szpital cena
Pozacenowe kryteria oceny
jednostkowa ofert:
Specjalistyczny w
62,50 zł
Legnicy
brutto
1) Kwalifikacje personelu
medycznego realizującego
ul. Iwaszkiewicza 5
Program – 5 pkt
59-220 Legnica
2) Pomieszczenia, w których
realizowany będzie Program – 2
pkt
3) Dostępność do świadczeń
medycznych objętych
Programem – 7 pkt
4) Dodatkowe punkty – wymogi
pożądane – 5 pkt

Łączna
punktacja
oferty
29 pkt

Kryterium cenowe oceny ofert
– 10 pkt
7. Sposób wyboru wykonawcy w oparciu o wybrane kryteria (w przypadku kryteriów
opisowych):
Oceny oraz wyboru ofert dokonała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Legnicy według kryterium wyboru ofert.
8. Wykonawca zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Cena brutto: cena jednostkowa 62,50 zł, wysokość łącznego wynagrodzenia wynikać będzie
z ilości faktycznie zaszczepionych osób, nie przekraczając jednak kwoty 50 000 zł brutto

Legnica, dnia 27.07.2020 r.

Sporządził:

Jowita Błoński
Inspektor ds. polityki zdrowotnej

Zaakceptował:

Leszek Śliwak
Dyrektor Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych

Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Krzysztof Duszkiewicz
(Zastępca Prezydenta)

