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Rozeznanie Rynku nr LO/1/2020/Eskulap 

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania kosztów realizacji zamówienia, 

zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie konsultacji 

onkologicznych przez lekarza ze specjalizacją w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii 

onkologicznej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii 

onkologicznej, w związku z realizacją projektu „Rak na Wspak” w ramach Osi Priorytetowej 

10- X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie.  Działania 03 -X.3. Ochrona 

utrzymanie i przywrócenia zdrowia. Podziałanie 01-X.3.1 Programy z uwzględnieniem 

rehabilitacji medycznej uławiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie 

aktywności zawodowej. Tytuł projektu „Rak na Wspak” wdrożenie na obszarze miasta Łodzi i 

powiatu pabianickiego Programu Rehabilitacyjnego  dla Pacjentów onkologicznych. 

ZAMAWIAJĄCY 

Eskulap Spółka Cywilna E. Pankowska-Pryt, J. Pankowska, M. Pryt, ul. Kusocińskiego 61,  

94-054 Łódź, NIP 7272752048, telefon 510182755, e-mail a.stanislawska@eskulapretkinia.pl 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Podmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta konsultacji onkologicznych) dla 105 

uczestników/czek). Kwalifikacja uczestników/czek do Programu Rehabilitacyjnego.  

 

Podczas Konsultacji Onkologicznej lekarz poinformuje pacjenta o możliwych korzyściach 

zdrowotnych wynikających z udziału w rehabilitacji. Na podstawie indywidualnej historii 

choroby, wywiadu i badania fizykalnego o ile nie stwierdzi przeciwskazań wystawi 

skierowanie. W przypadku wątpliwości zleci badanie USG Doppler i /lub zleci dodatkowe 

konsultacje (np. z chirurgiem naczyniowym, neurologiem, ortopedą), a skierowanie wystawi 

na podstawie jej wyników. Czas trwania konsultacji 30 min. 

Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej w ramach realizacji projektu „Rak na Wspak” 

wynagrodzenie wypłacone na podstawie rachunku wystawionego przez Oferenta.  

MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Miejsce świadczenia usług: Eskulap Spółka Cywilna, ul. Kusocińskiego 61 w Łodzi oraz dla 

części uczestników projektu - w siedzibie wybranego podmiotu medycznego na terenie 

powiatu pabianickiego. 

WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

mailto:a.stanislawska@eskulapretkinia.pl
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Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i 
osobowo z firmą Eskulap Spółka Cywilna E. Pankowska-Pryt, J. Pankowska, M. Pryt. 
 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
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 Oferentem, 
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. 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.  

WARUNKI UDZIAŁU 

Oferent musi być lekarzem z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją w dziedzinie 

lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej lub lekarz w 

trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej.  

 KRYTERIA WYBORU OFERT 

 Cena – 100%  
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) - (waga 100%) zostanie 
obliczona wg następującego wzoru:  
1) C = (Co: Cb) x 100 pkt,  

gdzie: C - ilość punktów badanej oferty w kryterium „Cena”  
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach, 
Cb - cena oferty badanej. 

 Porównywaną ceną będzie cena brutto za wizytę lekarską podanej formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik do zapytania. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie 
wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokona 
wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert. 
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 
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(załącznik nr 1). Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres oferenta, datę 

sporządzenia. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oferta powinna 

zawierać:  wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

TERMIN NADSYŁANIA OFERT 

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres email: 

a.stanislawska@eskulapretkinia.pl według wzoru określonego w załączniku nr 1, w formie 

zeskanowanych dokumentów do 06.02.2020 r. Dokumenty muszą być podpisane przez 

Oferenta.  

Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze 

zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak zobowiązania Zamawiającego do 

udzielenia zamówienia. 

ZAŁĄCZNIKI 

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1  
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