ZAPYTANIE OFERTOWE

Podmiot Uczelnia Łazarskiego
realizująca projekt „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny
Innowacyjnych Technologii Medycznych” w konsorcjum z Narodowym Funduszem Zdrowia
(Lider Konsorcjum) i Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:
przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego
pn. ‘’HB HTA - od teorii do praktyki”

Warszawa, 26.04.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ nr 3/HB-HTA/2021 z dnia 26.04.2021 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” (dalej projekt) realizowanego na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 1/395107/18/NCBR/2018 z dnia 12 grudnia
2018 r., finansowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac
rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”
GOSPOSTRATEG ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zapraszamy do złożenia
oferty na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pn. ‘’HB HTA - od teorii do praktyki ‘’
I. ZAMAWIAJĄCY
Uczelnia Łazarskiego
ul Świeradowska 43
02-662 Warszawa
NIP: 527 02 09 936
II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum: Narodowy Fundusz Zdrowia (Lider projektu),
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Uczelnia
Łazarskiego na podstawie umowy konsorcjum z dnia 29.11.2017r.
2. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.). Do niniejszego Zapytania
Ofertowego nie stosuje się w/w Ustawy.
3. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia nie przekracza 120 tys. PLN netto, tj. bez
podatku od towarów i usług (VAT), a postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności,
z uwzględnieniem: zasady zachowania uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania
Wykonawców, zasady przejrzystości.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym
etapie bez podawania przyczyny.
5. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zrealizowane ze środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” (dalej projekt) realizowanego na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 1/395107/18/NCBR/2018 z dnia 12 grudnia
2018 r., finansowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac
rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”
GOSPOSTRATEG.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) przeprowadzenie szkolenia w ramach wskazanej części zamówienia (Załącznik nr 2) zgodnie
programem przygotowanym przez Zamawiającego pt. ‘’HB HTA - od teorii do praktyki‘’,
opisanym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego na podstawie :
- szczegółowego planu zajęć przygotowanego przez Wykonawcę na podstawie dostępnego
programu szkolenia opisanego w Załączniku nr 1, do niniejszego Zapytania ofertowego
- prezentacji POWER POINT opracowanej przez Wykonawcę na potrzeby szkolenia na
udostępnionym szablonie prezentacji . Prezentacja POWER POINT powinna składać się z min. 6
slajdów na 1 godzinę szkolenia (przykładowo 10 h szkoleniowych= min. 60 slajdów).
- przygotowanych przez Wykonawcę pytań do pre- testu i post- testu oraz kluczy odpowiedzi z
zakresu materiału tematycznego obejmującego szkolenie wraz z kluczem odpowiedzi (test
jednokrotnego wyboru. Liczba pytań powinna odpowiadać liczbie przeprowadzonych godzin
szkoleniowych na zasadzie 1 godzina szkolenia – jedno pytanie pre testu i post testu,
przykładowo 8 godzin szkolenia=8 pytań pre testu i 8 pytań post testu),
b) przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych wraz z udzieleniem
zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do prezentacji POWER POINT oraz pytań do pretestu i post testu oraz kluczy odpowiedzi z zakresu materiału w ramach wskazanej części
zamówienia zgodnej z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie ustalonej w porozumieniu Wykonawcy z
Zamawiającym z zastrzeżeniem, że decydujący głos w sprawach dotyczących formy realizacji
szkolenia będzie mieć Zamawiający. Szkolenie może być realizowane w formie stacjonarnej lub
formie zdalnej lub formie mieszanej:
i. przeprowadzenie szkolenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni Łazarskiego (ul.
Świeradowska 43; 02-662 Warszawa);
ii. przeprowadzenie szkolenia zdalnie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość
obejmujących takie formy jak:
 zajęcia realizowane w czasie rzeczywistym (interaktywne) za pośrednictwem
platform do komunikacji i pracy zdalnej, np. Teams, Zoom lub inne.
iii. przeprowadzenie szkolenia w formie mieszanej – połącznie formy stacjonarnej oraz
formy zdalnej
3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania prezentacji POWER POINT wraz z pytaniami pretestu i post testu wraz z kluczem odpowiedzi najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem
szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia prezentacji, pytań testowych i kluczy
odpowiedzi, jeżeli zawierają one braki formalne i/lub merytoryczne, lub naruszają prawa osób
trzecich – w tym przypadku Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego terminu na
wprowadzenie niezbędnych korekt.
4. Szkolenie zgodnie z programem obejmuje 160 godz. (1 godzina szkolenia = 45 minut), z
których 50 godz. przypada na Blok I, 40 godz. przypada na Blok II, 70 godz. przypada na Blok III
a) Szkolenie realizowane jest w systemie weekendowym, przy czym:


łączna liczba dni szkoleniowych wynosi 20,



łączna liczba sesji weekendowych wynosi 10,



łączna liczba dni szkoleniowych w ramach jednej sesji weekendowej wynosi 2,



jeden dzień szkoleniowy to 8 godzin.

5. Zakres tematyczny szkolenia określa Program szkolenia - Załącznik nr.1
a) Zajęcia wyłączone z przedmiotu niniejszego zamówienia: Ocena technologii medycznych (Blok
I), Istota HB HTA i praktyki międzynarodowe (Blok I), Model wdrożenia HB HTA w Polsce i jego
uwarunkowania (Blok I), Wprowadzenie do metodyki HB HTA (Blok II) oraz zawarte w poniższej
tabeli:

Nazwa modułu szkolenia

Liczba godzin

Blok szkoleniowy (numer modułu szkoleniowego w
ramach bloku)-opis zawarty w Programie szkoleniaZałącznik nr 1 Zapytania ofertowego nr 3/HBHTA/2021)

8h

I- Wprowadzenie do HB-HTA- (moduł 1)

8h

I- Wprowadzenie do HB-HTA- (moduł 5)

3

Innowacje medyczne,
proces inicjacji i wdrożenia
Procedury prawnoorganizacyjne dla
jednostek HB HTA w
szpitalu i na poziomie RCOI
Zarządzanie zespołem

8h

I- Wprowadzenie do HB-HTA- (moduł 6)

4

Zarządzanie projektem

6h

5

Ewaluacja raportów HB
HTA
Analiza problemu
decyzyjnego

4h

Analiza kliniczna

8h

Analiza ekonomiczna

8h

I- Wprowadzenie do HB-HTA
(moduł 7)
II- Metodyka HB-HTA – ujęcie teoretyczne
(moduł 2)
II- Metodyka HB-HTA – ujęcie teoretyczne
(moduł 3)
II- Metodyka HB-HTA – ujęcie teoretyczne
(moduł 4)
II- Metodyka HB-HTA – ujęcie teoretyczne
(moduł 5 )
III- Praktyka HB-HTA
(moduł 1)
III- Praktyka HB-HTA
(moduł 2)

Lp

1
2

6
7
8
9
10
11

Warsztat praktyczny wprowadzenie
Warsztat analizy problemu
decyzyjnego
Warsztat analizy
porównawczej efektywnoś
ci klinicznej
i bezpieczeństwa technolog
ii diagnostycznej i/lub

8h

4h
8h

10h

III- Praktyka HB-HTA
(moduł 3)

12

13

organizacyjnej
Warsztat analizy
porównawczej
efektywności klinicznej i
bezpieczeństwa
technologii terapeutycznej
Raportowanie i prezentacja
analizy HB-HTA

10h

III- Praktyka HB-HTA
(moduł 4)

8h

III- Praktyka HB-HTA
(moduł 8)

6. ZAŁĄCZNIK nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) stanowi uszczegółowienie
przedmiotu zamówienia.
7. Każda z części szkolenia wykazanych w Załączniku nr 2 (pojedynczy wiersz tabeli) stanowi
osobną część przedmiotu zamówienia, do której odnoszą się wszystkie wymagania z treści
niniejszego Zapytania ofertowego.

Numer części
przedmiotu
zamówienia

Nazwa modułu szkolenia

Liczba godzin

Blok szkoleniowy (numer modułu
szkoleniowego w ramach bloku)-opis
zawarty w Programie szkolenia- Załącznik
nr 1 Zapytania ofertowego nr 3/HBHTA/2021)

8h

II- Metodyka HB-HTA – ujęcie
teoretyczne
(moduł 6)

10 h

III- Praktyka HB-HTA
(moduł 5)

10h

III- Praktyka HB-HTA
(moduł 6)

10 h

III- Praktyka HB-HTA
(moduł 7)

1
Analiza organizacyjna
2

3

4

Warsztat analizy wpływu
technologii medycznej na
udzielanie świadczeń
w szpitalu
Warsztat analizy efektywności
ekonomicznej i wpływu na
budżet technologii diagnostycz
nej i/lub organizacyjnej
Warsztat analizy efektywności
ekonomicznej i wpływu na
budżet technologii
terapeutycznej

8. Do obowiązków Wykonawcy w ramach czynności administracyjno-organizacyjnych
związanych z prowadzeniem szkolenia należeć będą w następującym minimalnym zakresie:
a) prowadzenie ewidencji obecności uczestników szkolenia
b) przekazanie prezentacji uczestnikom szkolenia
c) rejestrowanie zajęć na platformie Teams, Zoom, innej i przekazanie ich Zamawiającemu
9. Adresatami szkolenia są osoby, które będą brały udział w pilotażu wdrożeniu HB HTA do
polskich szpitali. Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele szpitali włączonych do pilotażu,
w tym analitycy, przedstawiciele środowiska klinicznego, przedstawiciele administracji szpitala.
Ponadto w szkoleniu udział mogą wziąć także przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich, MZ, NFZ,
AOTMiT i innych instytucji zaangażowanych w pilotaż. Szkolenie będzie się składało z: Grupa ADOERS- Analitycy i Grupa B – USERS zgodnie z treścią z Załącznika nr 1.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający planuje przeprowadzenie szkolenia w okresie od kwietnia 2021 r. do
października 2021r.
a) Planowane terminy szkolenia:
1. 08-09.V.2021
2. 21-22-23.V.2021
3. 4-5-6.VI.2021
4. 18-19-20.VI.2021
5 3-4.VII.2021
6. 27- 28-29.VIII.2021
7. 11-12.IX.2021
8. 25-26.IX.2021
9. 9-10.X .2021

2. Szczegółowe plany realizacji przedmiotu zamówienia (dni, godziny) zostaną ustalone
z Wykonawcą z zastrzeżeniem, że decydujący głos w sprawach dotyczących planów szkoleń
będzie mieć Zamawiający.
3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy w ustalonym terminie, Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić o tym
Zamawiającego najpóźniej 4 dni robocze przed planowym terminem realizacji szkolenia– w
takim wypadku Wykonawca ustali z Zamawiającym nowy termin realizacji szkolenia.
4. W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia w określonych terminach ze względu na
wystąpienie przeciwskazań o charakterze sanitarnym lub/i administracyjnym lub/i prawnym,
wynikających z odziaływania siły wyższej związanej z epidemią COVID-19 Zamawiający
w porozumieniu z Wykonawcą ustali nowe terminy realizacji szkolenia.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają odpowiednio łącznie
poniższe warunki:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu
zamówienia, tj. nie pozostają w stanie likwidacji, upadłości, ani nie toczy się względem nich
postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne lub sanacyjne oraz posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym i kadrowym
niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia – warunek dotyczy wyłącznie
Oferentów powierzających realizację szkolenia swoim pracownikom / współpracownikom /
podwykonawcom, tj. Oferentów nie realizujących przedmiotu zamówienia osobiście.
b) dysponują co najmniej jedną osobą zdolną do realizacji danej części przedmiotu zamówienia
wskazanej przez Oferenta w Formularzu ofertowym (Oferenci powierzający realizację szkolenia
swoim pracownikom/ współpracownikom/ podwykonawcom, tj. Oferenci nie realizujący
przedmiotu zamówienia osobiście), która spełnia łącznie poniższe wymagania lub w przypadku
złożenia oferty przez Wykonawcę osobiście realizującego szkolenie sami spełniają łącznie
poniższe wymagania:
i. prowadzący/a szkolenie posiada wykształcenie wyższe min. magister
ii. prowadzący/a szkolenie posiada doświadczenie w szkoleniu kadr sektora ochrony
zdrowia w obszarze ekonomiki i zarządzania (min. 2 lata). (2 letnie doświadczenie
oznacza przeprowadzenie minimum 2 zajęć/szkoleń z ww. obszarów w wymiarze
minimum 4 godzin w danym roku (pod uwagę bierzemy okres ostatnich 3 lat)
iii. prowadzący/a szkolenie posiada doświadczenie naukowe/eksperckie w obszarze
analiz ekonomicznych i zarządczych w ochronie zdrowia (min. 3 publikacje lub/ i
ekspertyzy),
c) Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia osobiście posiada zdolność technicznoorganizacyjną do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
3. Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty, które są powiązane
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Konsorcjantami (Narodowym Funduszem ZdrowiaLider Projektu, Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między
Zamawiającym lub Konsorcjantami oraz osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub Konsorcjantów oraz osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego lub Konsorcjantów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na stanie gdy
Wykonawca jest:
a. podmiotem powiązanym lub będącym jednostką zależną, współzależną lub dominującą w
relacji z Liderem konsorcjum (Narodowym Funduszem Zdrowia) lub Konsorcjantami
(Zamawiający, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) w
rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395);

b. podmiotem pozostającym z Liderem konsorcjum lub Konsorcjantami lub członkami ich
organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostającym w
związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie,
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach
Zamawiającego lub Konsorcjantów,
c. podmiotem powiązanym lub/i partnerskim w stosunku do Lidera konsorcjum lub
Konsorcjantów w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014,
d. podmiotem powiązanym osobowo z Liderem konsorcjum lub Konsorcjantami w rozumieniu
art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.
1221, ze zm.).
4. W celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia zawartego w treści
Załącznika nr 4 (Formularz ofertowy) do niniejszego Zapytania ofertowego.
5. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w
postępowaniu zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu (oferta Wykonawcy nie będzie
podlegać dalszej ocenie).
VI. KRYTERIA WYBORU OFERT:
1. Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez
Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Każda z części przedmiotu zamówienia, na które ofertę złoży Wykonawca będzie podlegała
odrębnej ocenie zgodnie z zasadami określonymi w pkt. VI ust.3- niniejszego Zapytania
ofertowego. Ocena poszczególnych części oferty dla danej części przedmiotu zamówienia nie ma
wpływu na oceną innej części oferty dla innej części przedmiotu zamówienia.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty ze względu na możliwość składania ofert częściowych nastąpi
oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia określonych w pkt. III ust. 7 niniejszego
Zapytania ofertowego w oparciu o następujące kryteria oceny i ich wagi:
a) kryterium „Cena całkowita realizacji szkolenia za jedną godzinę szkolenia [C]”, gdzie:
i. cena całkowita obejmuje wykonanie wszystkich zadań opisanych w niniejszym
Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach oraz wszelkie koszty i narzuty na cenę (jeśli
dotyczy – podatek od towarów i usług / jeśli dotyczy – koszty wynagrodzenia,
niezbędne obciążenia publicznoprawne, podatek, składki ZUS, w tym składki ZUS
opłacane przez Zamawiającego tzw. „pochodne” od wynagrodzenia), koszty
dojazdów, noclegów, wyżywienia, rozmów telefonicznych, korespondencji,
przeniesienia autorskich praw majątkowych (jeżeli dotyczy) w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia
ii. maksymalnie C = 55 pkt (waga 55%)
iii. oferty zostaną ocenione przelicznikiem C = (C min/C r) x 55 pkt
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę całkowitą realizacji szkolenia
za jedną godzinę szkolenia

C min – najniższa cena całkowita realizacji szkolenia za jedną godzinę szkolenia
spośród złożonych ofert (z pominięciem ofert złożonych przez Wykonawców
wykluczonych z postępowania i ofert odrzuconych)
C r – cena całkowita realizacji szkolenia za jedną godzinę szkolenia rozpatrywanej
oferty
b) kryterium „Stopień naukowy osoby prowadzącej szkolenie (skierowanej do realizacji
przedmiotu zamówienia) [D1]”, oferty zostaną ocenione zgodnie z następującym
schematem – gdy dany Oferent wykaże dla osoby skierowanej do realizacji przedmiotu
zamówienia w Załączniku nr 4 (Formularz ofertowy) do niniejszego Zapytania
ofertowego:
i. posiadanie stopnia naukowego min. doktor otrzyma w ramach kryterium D1 20 pkt
(waga 20%)
c) kryterium „ Doświadczenie w publikacjach lub/i ekspertyzach w obszarze HB HTA
[D2]”, oferty zostaną ocenione zgodnie z następującym schematem – gdy dany Oferent
wykaże dla osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 4
(Formularz ofertowy) do niniejszego Zapytania ofertowego:
i. doświadczenie w publikacjach lub/i ekspertyzach w obszarze HB HTA potwierdzone
wykazem minimum 2 publikacji lub/i ekspertyz w obszarze HB HTA w okresie
ostatnich 3 lat otrzyma w ramach kryterium D2 25 pkt (waga 25%)
4. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów (P) dla każdej z części przedmiotu
zamówienia określonych w pkt. III ust. 7 niniejszego Zapytania ofertowego w ramach kryteriów
oceny wynosi 100 i stanowi sumę punktów z poszczególnych kryteriów oceny, tj. P = P(C) + P(D1)
+ P(D2)
5. Uzyskane punkty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferty uszeregowane zostaną dla każdej z części przedmiotu określonych w pkt. III ust. 7
oddzielnie pod względem liczby uzyskanych punktów ogółem [P], w kolejności od najwyższej do
najniższej liczby punktów.
7. Za ofertę najkorzystniejszą dla każdej z części przedmiotu określonych w pkt. III ust. 7 zostanie
uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów P.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej liczbie punktów Zamawiający wybierze Wykonawcę, który
zaoferował najniższą cenę (C).
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania
ofert wariantowych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę albo na całość przedmiotu zamówienia albo tylko
na wybrane przez Oferenta części przedmiotu zamówienia określone w pkt. III ust. 7.
3. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym
załączonym do niniejszego zapytania – Załącznik nr. 4. W przypadku składania ofert częściowych,
dla każdej części zamówienia należy złożyć osobny formularz ofertowy– Załącznik nr. 4.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, uwzględniać zobowiązania,
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym wypełniony
i podpisany Załącznik nr. 3, w przypadku Oferentów powierzających realizację przedmiotu
zamówienia swoim pracownikom/współpracownikom/ podwykonawcom.
6. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę/ osobę uprawnioną do reprezentowania
oferenta.
7. Termin związania ofertą: 60 dni kalendarzowych.
8. Oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej (skany dokumentów).
9. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być dostarczone w formie elektronicznej
zeskanowanych, podpisanych dokumentów.
10. Oferty niekompletne lub/i przygotowane niezgodnie z zapisami niniejszego Zapytania
ofertowego oraz jego załączników zostanę odrzucone i nie będą podlegać ocenie przez
Zamawiającego.

VIII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Oferty należy złożyć do dnia 05.05.2021 r. do godz. 16.00 – decyduje data i godzina wpływu
do Zamawiającego.
2. Oferty można składać:
a) w wersji papierowej na adres: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa,
Sektor E, parter, pokój 56; prosimy oznaczyć ofertę na kopercie znakiem sprawy: Zapytanie
ofertowe nr 3/HB-HTA/2021
b) pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf na wskazany adres e-mail:
badania@lazarski.edu.pl; prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości znakiem sprawy:
Zapytanie ofertowe nr 3/HB-HTA/2021
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie załączniki w postaci skanu/ skanów podpisanych
dokumentów.
b) Zaleca się, by każdy załącznik wielostronicowy zapisany był w jednym pliku.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. WYBÓR WYKONAWCY, SPOSÓB OGŁOSZENIA I PODPISANIE UMOWY:
1. Zamawiający wybierze do realizacji danej części przedmiotu zamówienia określonej w pkt. III
ust. 7 niniejszego Zapytania ofertowego Wykonawcę, który:
a) nie został wykluczony z postępowania,
b) spełnił warunki udziału w postepowaniu,
c) jego oferta nie została odrzucona,
d) jego oferta uzyskała największą liczbę punktów [P].
2. Ze względu na możliwość składania ofert częściowych procedura oceny ofert może zostać
zakończona wyłonieniem jednego Wykonawcy dla wszystkich części przedmiotu zamówienia lub
nawet czterech różnych Wykonawców dla każdej z części przedmiotu zamówienia. Możliwe są
również wszystkie inne warianty pośrednie w zależności do tego na jakie części przedmiotu
zamówienia dani Wykonawcy złożą ofertę i jaką ocenę uzyskają ze poszczególne części oferty –

możliwe jest zatem, iż Oferent składający ofertę na np. 3 z 4 części przedmiotu zamówienia w
wyniku oceny (porównania z innymi ofertami) zostanie wyłoniony do realizacji tylko 2 z 3
zaoferowanych przez siebie części przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień, w tym
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może w toku badania i oceny
danej oferty żądać dostarczenia od danego Oferenta takich dokumentów jak: skan dyplomu
ukończenia uczelni wyższej, skan świadectwa pracy, skan zaświadczenia z miejsca pracy, skan
CV, skan innego potwierdzenia z miejsca pracy dowodzącego realizację danych zajęć/szkoleń
zgodnie z oświadczeniami, które Oferent złożył w Formularzu ofertowym, skan innego
oświadczenia dotyczącego danych zawartych w Formularzu ofertowym, skan dyplomu nadania
stopnia naukowego, wykazu publikacji, ekspertyz zadeklarowanych w Formularzu ofertowym.
Informacja o konieczności dostarczenia dokumentu/ów zostanie przesłana przez Zamawiającego
do Oferenta na adres mailowy wskazany przez Oferenta w Formularzu ofertowym. Zamawiający
odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera
informacje/oświadczenia nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny całkowitej (C) z Wykonawcą, który
złoży najkorzystniejszą ofertę lub ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z
postępowania i złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekracza budżet, którym dysponuje Zamawiający. Niniejsze
zastrzeżenie dotyczy potencjalnych negocjacji dla każdej z części przedmiotu zamówienia
określonych w pkt. III ust. 7 w sposób niezależny.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi wyłonionych Wykonawców za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu
zamówienia.
7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający
zastrzega sobie prawo podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, dla danej części przedmiotu zamówienia.

X. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY:
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w zakresie terminu realizacji umowy.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawartej umowy, w przypadku, gdy
Wykonawca nie przystąpi w terminie do wykonania przedmiotu zamówienia lub z przyczyn
zależnych od Wykonawcy dojdzie do znacznego opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia
lub też Wykonawca dopuści się naruszenia innych istotnych postanowień umowy na realizację
przedmiotu zamówienia.
XI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania procesu wyboru Wykonawcy przed
terminem składania ofert bez podania przyczyny.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania po terminie składania
ofert jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty
przekracza możliwości finansowe Zamawiającego; postępowanie jest obarczone istotną wadą; w
wyniku zmiany obiektywnych warunków, realizacja zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego; w przypadku dokonania zmian w projekcie Zamawiającego, którego dotyczy
postępowanie ofertowe, które sprawią, iż wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie
Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego przed
terminem składania ofert, a w przypadku gdy zmiany będą miały istotny wpływ na treść
składanych ofert wydłuży termin na ich składanie. Wykonawcy zostaną powiadomieni o
dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego poprzez zamieszczenie informacji w
Aktualnościach na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych od upływu terminu
składania ofert.
5. Wykonawca przystępujący do udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest podpisać
oświadczenie zawarte w treści Załącznika nr 4 (Formularz ofertowy) do niniejszego Zapytania
ofertowego, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej stanowiącą Załącznik nr 5 do
niniejszego Zapytania ofertowego oraz w przypadku gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu
zamówienia osobiście powierzając realizację zajęć dydaktycznych swoim pracownikom/
współpracownikom/ podwykonawcom, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.
13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) (RODO) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
6. W zakresie danych osobowych, które Wykonawca uzyska od Zamawiającego w wypadku
wykonywania umowy zawartej na skutek złożenia oferty, prawa i obowiązki stron określone
zostaną w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub zakres przetwarzania
danych osobowych zostanie zawarty w upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych.
7. W trakcie trwania postępowania możliwe jest zadawanie pytań przez Wykonawców. Pytania
można zadawać poprzez przesłanie ich na adres e-mail wskazany w ust. 8
8. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
a) Agnieszka Bogatek; tel. 513 037 870; email: badania@lazarski.edu.pl;
9. Wykaz załączników – każdy z wykazanych załączników stanowi integralną część Zapytania
ofertowego:
a) Załącznik nr 1 -PROGRAM SZKOLENIA pn.‘’HB HTA - od teorii do praktyki””
b) Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
c) Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
d) Załącznik nr 4 Formularz ofertowy
e) Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna

