
Z A P R O S Z E N I E

do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie wykonania: 

”  Świadczenie usługi stomatologicznej u dzieci klas 0 - VI Szkół Podstawowych Gminy

Września w 2016 roku: część 1 – dla szkół miejskich, część 2 – dla szkół wiejskich  ”

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro realizowane

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Biuro Obsługi Interesanta – kancelaria) w jednej zamkniętej

kopercie do dnia 27.01.2016 r. do godz. 9:00 

2. Otwarcie złożonych ofert w obecności przybyłych przedstawicieli oferentów odbędzie się 27.01.2016 roku w

pok. nr 13 o godz. 9:15.

3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy lub kopertę ostemplować pieczęcią Wykonawcy

oraz napis: „Zapytanie ofertowe – Usługa stomatologiczna – część 1”

lub

„Zapytanie ofertowe – Usługa stomatologiczna – część 2”

4. Opis  przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy zamówienia:

1)  Zakres  rzeczowy  zamówienia  obejmuje  profilaktykę  stomatologiczną  dzieci  powyżej  5  roku  życia

(uzębienie mieszane/stałe) w szczególności:

a) przegląd jamy ustnej,

b) zabiegi lakowania zębów,

c)  wykonywanie  zabiegów profilaktycznych  i  szerzenie  oświaty  zdrowotnej,  instruktaże  higieny  jamy

ustnej i fluoryzację. 

d) złożenie dokumentacji wraz z pisemną informacją dla rodziców o stanie jamy ustnej i wykonanych

zabiegach.

2) Zestawienie liczby uczniów objętych zamówieniem:

Lp. Szkoła Zerówka Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Ogółem

Część 1 - Szkoły miejskie

1 SSP Nr 1 49 197 148 117 86 72 147 816

2 SSP Nr 2 38 135 136 86 94 107 71 667

3 SSP Nr 3 24 64 74 62 45 54 0 323

4 SSP Nr 6 25 141 138 69 54 72 52 551

5
ZSP Tęczowa

Chatka
0 15 0 0 0 0 0 15

Razem szkoły miejskie 2 372

Część 2 - Szkoły wiejskie

1 Chwalibogowo 25 37 39 27 17 21 19 185

2 Grzybowo 0 40 11 11 15 23 11 111

3 Kaczanowo 32 50 65 37 31 37 19 271

4 Marzenin 12 13 17 16 16 16 13 103

5 Nowy Folwark 25 65 50 43 47 45 38 313

9 Otoczna 39 53 62 31 34 25 21 265

Razem szkoły wiejskie 1 248



Podane w formularzu ofertowym przewidywane ilości badań to ilości szacunkowe i będą służyć jedynie do
porównania ofert. Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w związku z
czym nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych usług albo podstawy
do odmowy realizacji usług. Zamówienie będzie realizowane poprzez zlecanie przez zamawiającego badań
w momencie  zaistnienia  takiej  potrzeby  i  rozliczane  w oparciu  o  zaoferowane  przez  wykonawcę ceny
jednostkowe oraz faktycznie wykonanych badań i ilości uczniów.

3) Gabinety będą świadczyły usługi przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 13:00.

4)  Wykonawca  będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą ukończone medyczne studium

zawodowe o specjalności higienisty stomatologicznego.

5. Cena oferty:

a)  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana w PLN cyfrowo i  słownie,  z  wyodrębnieniem

należnego podatku VAT - jeżeli  występuje. Ceną w rozumieniu przepisów art.  3 ust.  1 pkt 1 i  ust.  2

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług  (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) jes t

wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić

Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług

oraz podatek  akcyzowy,  jeżeli  na podstawie  odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi)  podlega

obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również

stawkę taryfową.

b)  cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z  wykonaniem

zamówienia. 

c) cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

6. Okres realizacji umowy: od dnia 01.02.2016 roku dnia do 31.12.2016 roku.

7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

Cena - 100 %

8. Oferta wykonawcy ma zawierać formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru – Załącznik nr 3.

9.  Cena podana przez wykonawcę jest  obowiązująca przez okres  związania  ofertą  i  nie  będzie  podlegać

waloryzacji w okresie trwania umowy. 

10.  Zamawiający  wybierze  propozycją  odpowiadająca  wszystkim  postawionym  przez  niego  wymogom,  o

najniższej cenie.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami są: p. Jarosław Malicki tel. 61 640 39 00 oraz Tomasz

Koralewski tel. 61 640 41 51.

Września, dn. 18.01.2016


