Zatwierdzam:
/-/ Maciej Stanecki
p.o. Dyrektora WFDiF
dn. 06.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
nr postępowania: 01/DOP/2020
„Świadczenie usług medycznych oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników
WFDiF”.
1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
adres:
00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21.
email:
zamowienia.publiczne@wfdif.com.pl

2.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych oraz ambulatoryjnej opieki
medycznej dla pracowników Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, zgodnie
z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „SOPZ”, stanowiącym załącznik
nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz Istotnymi
Postanowieniami Umowy, zwanymi dalej: „IPU”, stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ.
2.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
85100000-0 - usługi ochrony zdrowia,
85120000-6 - usługi medyczne i podobne,
85130000-9 - usługi stomatologiczne i podobne,
85140000-2 - różne usługi w dziedzinie zdrowia.
3.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od dnia 01.11.2020 r. do dnia 31.10.2022 r.
jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego należnego Wykonawcy na podstawie
zawartej umowy wynagrodzenia będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego brutto
(maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiajacego, wynikającej z umowy,
a odpowiadającej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia).

4. KRYTERIA OCENY OFERT
4.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium

Waga kryterium

Cena brutto (C)

60% (60 pkt)

Liczba placówek Wykonawcy (Lp)

20% (20 pkt)

Usługa stomatologii zachowawczej (U)

10% (10 pkt)

Honorowanie skierowań (S)

10% (10 pkt)

4.2. Szczegółowe informacje na temat zamówienia, kryteriów oceny ofert, wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która stanowi
załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
5.1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) - opisanym jak w rozdziale XII ust. 7 SIWZ, należy
złożyć do dnia 15.10.2020 r., do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego, adres jw. lub przesłać
na adres Zamawiającego.
5.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2020 r., o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego,
II piętro, pok. 236. Otwarcie ofert jest jawne.

