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Numer sprawy: RPiU/ 61 /2015                 Lublin, dnia 22 września 2015 r. 

 

 

 

…………………………………… 
(pieczęć jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę) 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Al. Racławickie 1, 

20 – 059 Lublin 

Tel. 81/445-52-93 

Mail: fundusze@umlub.pl 

Jednostka organizacyjna: Dział ds. Funduszy Europejskich 

Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Kamil Dębiński 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KODAMI PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA W OPARCIU O WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 

(PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA): 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań klinicznych i socjomedycznych 

służących ocenie wpływu wybranych czynników środowiska na stan jamy ustnej 

mieszkańców Lublina i Lwowa wraz z opracowaniem raportu z badań, wg 

następujących założeń: 

1) Badania służą ocenie wpływu wybranych czynników zawartych w wodzie, glebie i 

roślinach na stan jamy ustnej mieszkańców Lublina i okolic oraz Lwowa i okolic. 

2) Uzyskane wyniki badań powinny umożliwić nadzór farmaceutów i farmaceutów 

klinicznych nad stosowaniem preparatów farmakologicznych. 

3) Jako wybrane czynniki środowiska, których wpływ na stan jamy ustnej należy zbadać, 

należą co najmniej: zawartość fluoru, wapnia i fosforu w wodzie do picia. 

4) Realizując badania oraz przygotowując raport z badań, Wykonawcy będą zobowiązani do 

wykorzystania wyników badań wody, gleby i materiału roślinnego wykonanych na tych 

samych terytoriach, co badania objęte niniejszym zapytaniem, przekazanych 

Wykonawcom przez Zamawiającego nie później niż do dnia 27 listopada 2015 r. 

5) Badaniami powinny zostać objęte osoby uczęszczające do szkół, które ukończyły 15 lat, 

ale nie ukończyły 16 roku życia, z tego: 

a) 300 osób – rdzenni mieszkańcy 2 dzielnic Lwowa i okolic (w tym jedna dzielnica 

o ponadnormatywnym stężeniu fluoru w wodzie do picia), 

b) 300 osób – rdzenni mieszkańcy 2 dzielnic/rejonów Lublina i okolic o analogicznych 

warunkach jak na Ukrainie. 

6) Wykonawca powinien zastosować ujednolicone, zgodne z procedurami Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO) metody i kryteria oceny stanu zdrowia jamy ustnej. 

7) Badania w Polsce będą prowadzone w Lublinie i okolicach w odległości nie większej niż 

100 km od Lublina, zaś na Ukrainie – we Lwowie i okolicach w odległości nie większej 

niż 100 km od Lwowa. 

8) Badania w Polsce będą prowadzone pomiędzy wrześniem a październikiem 2015 r., nie 

dłużej niż 6 dni, w terminach wskazanych przez Zamawiającego nie później niż na 7 dni 

przed datą rozpoczęcia badań, chyba, że Zamawiający i Wykonawca ustalą inny termin. 

9) Badania na Ukrainie będą prowadzone w październiku 2015 r., w 2 turach po 3 dni, 

w terminach wskazanych przez Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed datą 

wyjazdu, chyba, że Zamawiający i Wykonawca ustalą inny termin. 

mailto:fundusze@umlub.pl
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10) Na podstawie zebranego materiału, Wykonawca – w terminie nie późniejszym niż 

14 grudnia 2015 r. – dokona analizy wyników badań oraz sporządzi jeden wspólny 

raport, co najmniej w zakresie oceny: 

a) stanu zmineralizowanych tkanek zębów: stopień zaawansowania choroby 

próchnicowej, obecność chorób niepróchnicowego pochodzenia, 

b) stanu tkanek przyzębia brzeżnego, 

c) higieny jamy ustnej, 

d) stawu skroniowo-żuchwowego, 

e) potrzeb profilaktyczno-leczniczych, 

f) stanu świadomości i postaw zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy 

ustnej u dzieci w wieku 15 lat. 

11) Raport z badań, o którym mowa w ustępie 10, powinien zostać sporządzony w języku 

polskim i zawierać co najmniej: metodologię badań, opis metod i technik badań, 

możliwie pełną prezentację wyników badania, wraz z niezbędnymi wykresami, tabelami i 

schematami, a także interpretację wyników badań wraz z wnioskami i ewentualnymi 

rekomendacjami dla celów wsparcia pacjenta stomatologicznego przez farmaceutę 

klinicznego. 

12) Badania prowadzić będzie czterech Wykonawców, spełniających wymagania opisane 

odrębne dla każdego z Wykonawców w punkcie 5, którzy utworzą 2 zespoły badawcze 

liczące po 2 osoby. Do zespołu nr 1 należą specjaliści nr 1 i nr 4, zaś do zespołu nr 2 – 

specjaliści nr 2 i nr 3. 

13) W szczególności, ramowy podział zadań pomiędzy w/w Wykonawców jest następujący: 

a) Specjalista nr 1: 

- opis metodologii oraz narzędzi i technik badawczych, 

- nadzór nad badaniami klinicznymi zgodnie z wymaganiami WHO, 

- udział w przygotowaniu wspólnego raportu z badań, 

- nadzór nad procesem przygotowania raportu. 

b) Specjalista nr 2: 

- przeprowadzenie badań klinicznych, 

- udział w przygotowaniu wspólnego raportu z badań. 

c) Specjalista nr 3: 

- przeprowadzenie badań klinicznych, 

- udział w przygotowaniu wspólnego raportu z badań. 

d) Specjalista nr 4: 

- przeprowadzenie badań socjomedycznych, 

- udział w przygotowaniu wspólnego raportu z badań. 

14) Wykonawca wykona zadania w ramach badania w oparciu o założenia przedstawione 

przez Zamawiającego. 

15) Każdy z Wykonawców, o których mowa w ust. 13, zobowiązuje się do konsultacji z 

pozostałymi trzema Wykonawcami w zakresie swojej specjalności, jeżeli jest to 

niezbędne dla realizacji całości badań. 

16) Każdy Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z przedstawicielami podmiotu, który 

będzie realizował badania makro- i mikroelementów zawartych w wodzie, glebie i 

materiale roślinnym. Kontakt zespołu badawczego z przedstawicielami w/w podmiotu 

zapewni Zamawiający. 

17) Wykonawcy zobowiązują się do przygotowania sprawozdania zawierającego opis 

wykonanych przez siebie zadań (krótki opis, tabele, pliki elektroniczne na nośnikach 

danych itp.), które będą podstawą do podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokołu odbioru jako warunku otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę. 
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18) Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu zamówienia powstanie dzieło (utwór), to 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania autorskich praw majątkowych na rzecz 

Zamawiającego. 

19) Wykonawcy zobowiązują się do stosowania, o ile jest to technicznie możliwe, 

w przygotowywanej dokumentacji z przeprowadzonych czynności niezbędnych oznaczeń 

i zapisów nawiązujących do Unii Europejskiej oraz Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013, na podstawie wytycznych 

przekazanych przez Zamawiającego, na podstawie Poradnika “Communication and 

visibility manual for European Union External Actions” (European Commision 2010) 

oraz „System identyfikacji wizualnej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-

Białoruś-Ukraina 2007-2013”. 

20) Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany najpóźniej do dnia 14 grudnia 2015 r. 

21) Dla realizacji przedmiotu zamówienia, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa 

cywilnoprawna. 

22) Transport Wykonawców do Lwowa i z powrotem zapewnia Zamawiający. 

23) Koszty pobytu we Lwowie (zakwaterowanie w hotelu, całodzienne wyżywienie, podróże 

lokalne itp.) przez maksymalnie 6 dób dla każdego Wykonawcy pokrywa Zamawiający 

na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów. Zwrot poniesionych kosztów wyliczany jest 

według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 

stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

Warunkiem zwrotu pełnych (rzeczywistych) kosztów za zakwaterowanie (ze śniadaniem) 

w hotelu jest przedstawienie przez Wykonawcę imiennej faktury. 
 

Kody CPV: 73110000-6 Usługi badawcze, 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz 

rozwój 

3. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA 

1) Źródło finansowania – projekt pn. „Zdrowie Priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów 

Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej pogranicza 

polsko-ukraińskiego”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 

IPBU.03.01.00-06-369/11-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś –Ukraina 2007–2013. 

2) Wykonawca przekaże rachunek/fakturę oraz protokół odbioru wykonanych prac do 

jednostki wyznaczonej wewnętrznymi aktami prawnymi Uczelni w terminie do 17 

grudnia 2015 r. 

3) Płatność nastąpi jednorazowo, po zatwierdzeniu pod względem merytorycznym i 

odbiorze pracy, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpływu poprawnie 

wystawionego rachunku/faktury oraz protokołu odbioru. 

4) Wykonawca oświadcza, iż znane mu są zasady finansowania projektu, zgodnie z którymi 

kosztami kwalifikowanymi są koszty poniesione w dniu realizacji projektu, tj. do dnia 31 

grudnia 2015 r. i w razie uchybienia terminowi złożenia rachunku/faktury lub protokołu 

dokumenty te nie zostaną przez Zamawiającego przyjęte w terminie późniejszym, co 

będzie skutkować odmową zapłaty wynagrodzenia. 

4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

W okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy a 14 grudnia 2015 r. 

5. WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM 
     Wykonawcy powinni spełnić następujące wymagania: 

SPECJALISTA NR 1: 

- wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr hab. o specjalności w zakresie 

stomatologii dziecięcej i stomatologii zachowawczej, 
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- doświadczenie w zakresie prowadzenia badań epidemiologicznych (klinicznych), 

- wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie etiologii i epidemiologii choroby 

próchnicowej, 

- szkolenie i kalibracja WHO jako lekarza epidemiologa. 

SPECJALIŚCI NR 2 i NR 3: 

- wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr n. med. o specjalności stomatologii 

zachowawczej, 

- doświadczenie w zakresie prowadzenia badań epidemiologicznych, 

- wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie etiologii i epidemiologii choroby 

próchnicowej, 

- szkolenie i kalibracja WHO jako lekarza epidemiologa. 

SPECJALISTA NR 4: 

- wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr n. med. o specjalności stomatologii 

zachowawczej, 

- doświadczenie w zakresie prowadzenia badań epidemiologicznych, 

- wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie etiologii i epidemiologii choroby 

próchnicowej. 
 

6. KALKULACJA CENY OFERTY 

Wartość oferty brutto powinna zostać podana w formularzu oferty za całość usługi, 

zgodnie z definicją wskazaną w punkcie 7 ust. 5. 
 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1) Oferent wypełnia cały formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

zapytania, a następnie podpisuje je osoba upoważniona. 

2) Oferta jednego Oferenta może dotyczyć pełnienia roli tylko jednego, wybranego 

specjalisty (należy podać numer specjalisty w nagłówku formularza oferty). 

3) W celu weryfikacji spełniania wymogu posiadania doświadczenia w realizacji podobnych 

zamówień, Oferent musi złożyć, wraz z formularzem oferty, pisemne oświadczenie, że 

posiada stosowne doświadczenie, zawierające krótki opis doświadczenia w formie 

oryginału podpisanego przez osobę upoważnioną, a ponadto dołączyć CV z dopisaną 

klauzulą: 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

dla celów niniejszego postępowania (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 

Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” 

4) Z oświadczenia oraz CV musi jednoznacznie wynikać fakt posiadania wymaganego 

doświadczenia. 

5) W formularzu oferty należy określić cenę zgodnie z formularzem oferty, przy czym przez 

cenę (wartość) brutto należy rozumieć cenę (wartość) netto powiększoną o podatek VAT 

lub – w przypadku osób fizycznych – kwotę zawierającą składki ZUS pracodawcy 

(obecnie 19,64% od kwoty wynagrodzenia w umowie). 

6) Wartość brutto oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: koszt zakupu materiałów do badań, 

użytkowania urządzeń. 

7) Ofertę należy sporządzić w języku polskim a cenę podać w polskich złotych (PLN). 

8) Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków udziału Oferenta w postępowaniu 

będzie skutkować odrzuceniem oferty Oferenta, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę 

przy ocenie, przy czym – na pisemne wezwanie Zamawiającego – Oferent może złożyć 

dodatkowe wyjaśnienia do złożonej oferty. 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

30 dni 
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9. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Oferta powinna być złożona na jeden z poniższych sposobów: 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kamil.debinski@umlub.pl 

poprzez odpowiedź na e-maila z niniejszym zapytaniem lub wysłanie e-maila z tytułem: 

„OFERTA na badania stanu jamy ustnej mieszkańców Lublina, Lwowa i okolic jako 

SPECJALISTA NR .......- ZDROWIE PRIORYTETEM” do dnia 29 września 2015 r., 

lub 
- dostarczona osobiście bądź pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

Al.Racławickie 1, 20-059 Lublin, II p., pok. 237 w zamkniętej kopercie z tytułem 

„OFERTA na badania stanu jamy ustnej mieszkańców Lublina, Lwowa i okolic jako 

SPECJALISTA NR .......- ZDROWIE PRIORYTETEM” do dnia 29 września 2015 r. 

(liczy się data wpływu oferty pod wskazany adres). 

2) Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 30 września 2015 r. o godzinie 9:30, 

zaś wyniki i wybór oferty zostaną ogłoszone w Biurze Projektu przy Al. Racławickich 1, 

20-059 Lublin II p., pok. 237 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego. 

3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
 

10. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału Oferenta w 

postępowaniu, poprawnych formalnie i zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował przeliczenia procentowe przy 

założeniu, że 1% = 1 punkt. 

3) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

„Wartość oferty brutto” – waga 100% - w ramach kryterium „Wartość oferty brutto” 

najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą kwotę realizacji 

zamówienia brutto, zaś punktacja zostanie wyliczona w następujący sposób, że Oferent, 

który poda najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów (100 punktów), 

natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: 

(cena najtańszej oferty/cena badanej oferty) x 100%. 

11. DODATKOWE INFORMACJE 

1) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

2) W okresie naboru ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia 

treści zapytania. 

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do 

złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, 

- poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Oferenta), o czym zostaną 

poinformowani wszyscy Oferenci składający oferty, 

- poprawy oczywistych omyłek pisarskich. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia. 

5) Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego 

do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert lub do rezygnacji z części zadania w każdym czasie bez 

podania przyczyny. 

 

12. ZAŁĄCZNIKI (jeśli dotyczy) 
1. Formularz oferty 

 

mailto:kamil.debinski@umlub.pl
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY 

NA STANOWISKO SPECJALISTY NR ................... 
 

Nazwa Oferenta …………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania lub siedziba Oferenta ………………………………………………… 

Adres do korespondencji ………………………………………………………………… 

Nr telefonu ……………………….......................…… 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………… 

NIP ………………………………… 

REGON (jeśli dotyczy) …………………………… 
 

Oferta skierowana do:  
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Al. Racławickie 1, 

20 – 059 Lublin,  

Tel. 81/445-52-93 

Mail: fundusze@umlub.pl 

Jednostka organizacyjna: Dział ds. Funduszy Europejskich 

Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Kamil Dębiński 
 

Na (opis przedmiotu zamówienia) 
realizację badań klinicznych i socjomedycznych służących ocenie wpływu wybranych czynników 

środowiska na stan jamy ustnej mieszkańców Lublina i Lwowa wraz z opracowaniem raportu z 

badań w ramach projektu „Zdrowie priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych 

Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-

ukraińskiego”. 
 

Oferuję wykonanie usługi/dostawy* na następujących warunkach: 
 

Liczba usług Wartość brutto w PLN 
1 2 

1  

 

Ponadto oświadczam, iż: 
1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń  niezgodnych z prawdą (art. 233 § 

1 KK) oświadczam, że podane przeze mnie informacje zawarte w Ofercie są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

4. Prowadzę /nie prowadzę* działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu. 

5. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym organizacyjnym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

6. Nie jestem związany/a z Zamawiającym osobowo i kapitałowo (przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 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; 
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.) 

7. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Zapoznałem/am/ się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

9. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach i w terminie określonym w Zapytaniu 

Ofertowym przez Zamawiającego oraz zgodnie ze złożoną Ofertą. 
 

 

 

 

 

              ………………………………………………….. 
(Data i podpis osoby uprawnionej do składania  

           oświadczeń woli w imieniu Oferenta) 
 


