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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ADRESOWANE DO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Melitus Sp. z o.o. 
01-627 Warszawa 
ul. Słowackiego 12 
NIP 5252398476 
REGON 141025692 

Osoba do kontaktu  
Domicela Warsicka 
22 833 74 38 
domicela.warsicka@klinikamelitus.pl 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

W związku z realizowanym projektem: pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek 
macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania 
scharakteryzowanych komórek" (dalej: Projekt) 
 
- zapraszamy pielęgniarki i pielęgniarzy do składania ofert dotyczących umowy zlecenia na 
świadczenie usług pielęgniarskich w ramach realizacji Projektu. W celu wykonania zlecenia Strony 
zawrzeć mogą kilka umów, nie więcej jednak niż 10.   
 
Usługi świadczone będą w okresie od lutego 2018 roku do 30.12. 2019 roku, przy czym wskazany 
przedział czasu ma charakter wyłącznie orientacyjny, co oznacza, że w razie takiej potrzeby 
Zamawiający będzie mógł zlecać Wykonawcy wykonywanie usług zarówno przed dniem  01.02. 2018 
roku, jak i po dniu 30.12.2019 roku.  
 
Usługi będą świadczone w szacunkowym wymiarze 300 godzin. Rzeczywisty wymiar czasowy 
świadczenia usług będzie przedmiotem bieżących ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
może odbiegać od wymiaru wskazanego w niniejszym zaproszeniu, a Wykonawcy nie będą 
przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia. 

III. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI, BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA   

Usługi świadczone będą w Lecznicy Dermatologii Estetycznej i Anty – Aging Melitus ul. Słowackiego 
12 w Warszawie. 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU  

O udział w zamówieniu mogą się ubiegać pielęgniarki i pielęgniarze, posiadający prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach 
pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 123). 
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V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU 
 

Zamawiający wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu: 

1. CV, 
2. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Kandydata uzupełnienia dokumentów 
potwierdzających warunki udziału w postępowaniu lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w 
zakreślonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty 
złożonej przez Kandydata, jeżeli Kandydat nie uzupełni dokumentów lub nie złoży wyjaśnień w 
zakreślonym terminie. 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 
 

1. Każdy Kandydat może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

zaproszenia. 
3. Kandydat wyraża gotowość świadczenia usług pielęgniarskich na rzecz Zamawiającego w 

wymiarze czasowym wskazanym w ofercie, przy czym liczba godzin świadczenia usług wskazana 
w ofercie ma charakter szacunkowy, a ich rzeczywista ilość może różnić się od wskazanej w 
ofercie stosownie do ustaleń dokonanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

4. Podana w ofercie cena ma być obliczona jako wartość brutto, ustalona za każdą rozpoczętą 
godzinę świadczenia usług.  

5. Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do niniejszego 
zaproszenia. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  
7. Oferta powinna być podpisana przez Kandydata. 
8. Oferta musi zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

umieszczonych na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zaproszenia na każdym etapie, bez podawania 

przyczyny. 
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów. 

 
VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

 
Kryterium oceny spełnienia wymogów formalnych stawianych Kandydatom (p. IV i V), będą  
załączone do oferty dokumenty (CV, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu). Ocena 
spełnienia formalnych kryteriów udziału w postępowaniu odbywała się będzie według zasady 
TAK/NIE (spełnia/nie spełnia).  
 
Kandydaci, którzy spełnili określone przez Zamawiającego formalne wymogi udziału w zamówieniu 
zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmową kwalifikacyjną odbywającą się w Lecznicy Dermatologii 
Estetycznej i Anty – Aging Melitus ul. Słowackiego 12 w Warszawie w ustalonym pomiędzy 
Zamawiającym a Kandydatem terminie. 
 
Kryterium wyboru Kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie dokonane przez 
Zamawiającego ocena umiejętności interpersonalnych Kandydata. Kandydaci, którzy spełnią stawiane 
przez Zamawiającego wymogi dotyczące umiejętności interpersonalnych, ukończą rozmowę 
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kwalifikacyjną z wynikiem pozytywnym. Pozostali Kandydaci ukończą rozmowę kwalifikacyjną z 
wynikiem negatywnym. 
 
 
IX.  WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA  
 
1. Spośród ofert Kandydatów, którzy ukończyli rozmowę kwalifikacyjną z wynikiem pozytywnym, 

zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów najniższej ceny. 
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej wartości cenowej, Zamawiający wezwie Kandydatów, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Kandydaci składający 
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

3. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Kandydatów, którzy złożyli oferty. 
Informacje, o których mowa, Zamawiający zamieści w siedzibie Spółki Melitus, w Warszawie przy 
ul. Słowackiego 12/ tel.22 8337438. 

4. Wybór oferty nie jest równoznaczny z zawarciem umowy. 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.  

2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

XI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 

Oferty należy złożyć nie później niż do 02.02.2018 
 
Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert: 

a. pocztą e-mail,  na  adres :  projekt@klinikamelitus.pl lub Domicela.warsicka@klinikamelitus.pl   
b. faksem, na nr 22 /8337438 
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym 
jego etapie bez podania przyczyny. Kandydatom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 
unieważnienia lub zamknięcia postępowania. 

2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych. 
4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest ostateczna. 
5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za 
cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

6. W przypadku uchylenia się Wykonawcy, którego oferta została wybrana od podpisania umowy, 
Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Kandydatem. 

 
dokument sporządziła 
Domicela Warsicka 
Warszawa, dnia 15.01.2018   

     
 


