Zakopane, 12 listopada 2020r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie szczepień osób
wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem objętych Programem
osłonowym pomocy rzeczowej w formie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta
Zakopane na lata 2020-2021. Przedmiotem usługi jest dostarczenie szczepionki oraz usługa
medyczna związana z kwalifikacją do szczepienia oraz podaniem szczepienia wraz z
prowadzeniem niezbędnej dokumentacji medycznej.
Szczepieniami zostaną objęte osoby, które spełnią warunki Programu osłonowego i zostaną
do niego zakwalifikowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem –
wstępnie szacuje się objęciem szczepieniem około 500 osób.
Szczepienia przeciwko grypie mają zostać wykonane szczepionką Vaxigrip Tetra
Szczepionka (influenza vaccine)
Termin realizacji zamówienia - wraz podaniem szczepionki do dnia 28 grudnia 2020r.
Miejsce realizacji szczepień - wyłącznie na terenie Miasta Zakopane
Sposób realizacji szczepień - wyłącznie przez podmiot leczniczy posiadający odpowiednio
przeszkolony personel, zasoby kadrowe oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do
prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami realizacji świadczenia zdrowotnego.
Szczepionki stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać odpowiednie zapisy ustawy
prawo farmaceutyczne i muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w
Prawie farmaceutycznym. Szczepionki muszą być przechowywane zgodnie z warunkami
producenta i spełniać warunki jakościowe określone w zezwoleniu na produkcję lub innych
decyzjach w oparciu o które towar został dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz
przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.
Termin składania oferty – do dnia 26 listopada 2020r. do godz. 13.00 na adres Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ul. Jagiellońska 7, 34–500 Zakopane
ewentualnie na adres e-mail: sekretariat@mopszakopane.pl

Zamawiający będzie dokonywał płatności wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu
miesięcznym na podstawie pisemnego zestawienia osób zaszczepionych. Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmować będzie jego wynagrodzenie za zakupienie szczepionki, jej dostawę,
kwalifikację osoby do szczepienia i podanie szczepienia. Zamawiający nie będzie ponosił
żadnych dodatkowych kosztów. związanych z realizacją zamówienia, w tym ewentualnego
wzrostu cen zakupu szczepionki, które to ryzyko Wykonawca winien skalkulować w
wynagrodzeniu ofertowym. Wykonawca powinien ująć w cenie oferty koszty wszelkich
czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie cła, podatki i inne
należności płatne przez Wykonawcę.

Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianom do końca realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie Wykonawcy będzie przysługiwało za faktyczną
ilość wykonanych szczepień i w przypadku mniejszej liczby osób zaszczepionych
Zamawiający nie będzie ponosił kosztów zakupu większej liczby szczepionek przez
Wykonawcę niż ilość szczepionek faktycznie podanych.

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który spełni wskazane powyżej warunki,
zaoferuje najniższą cenę za realizację umowy tj zakup, dostawę 1 szczepionki wraz z
kwalifikacją jednej osoby do szczepienia i podaniem szczepienia 1 osobie, a następnie
prowadzeniem przewidzianej prawem dokumentacji medycznej.
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