
  

          Kraków, 11.01.2016 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWM/2016 dotyczące wykonania usług badawczo-
rozwojowych związanych z opracowaniem, rozwojem i praktycznym 
zastosowaniem nowego modelu kompleksowej interdyscyplinarnej diagnostyki 
i terapii geriatrycznej w oparciu o nowy produkt i usługę pod nazwą 
GERIATRYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-REHABILITACYJNE. 
 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:  
 

Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o.,  
ul. Polarna 10, 30-389 Kraków,  
KRS 0000294588,  
REGON 240692331,  
NIP 6412430316, 
tel. +48 783 444 444  www.nowarehabilitacja.pl e-mail: biuro@nowarehabilitacja.pl  

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w 
ramach Projektu „Badania i rozwój prowadzone przez Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o. nad nowym 
modelem kompleksowej interdyscyplinarnej diagnostyki i terapii geriatrycznej w oparciu o nowy produkt 
i usługę pod nazwą GERIATRYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-REHABILITACYJNE” w ramach 
Programu „Poddziałanie 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego” w 
następującym zakresie: 
Wykonanie usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym 
zastosowaniem nowego modelu kompleksowej interdyscyplinarnej diagnostyki i terapii geriatrycznej w 
oparciu o nowy produkt i usługę pod nazwą GERIATRYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-
REHABILITACYJNE. 
Specyfikacja Produktu: 

I. Produkt(y) to usługa(i) medyczna(e) skierowana zarówno do odbiorcy indywidualnego, jak 
i do odbiorcy grupowego (w tym instytucjonalnego). 

II. Opis usługi: innowacyjny (pod kątem produktowym, procesowym i marketingowym) model 
kompleksowej opieki medycznej nad pacjentami powyżej 60 roku życia obejmujący 
elementy diagnostyki i terapii, w tym rehabilitacji i teleopieki.  

III. Zasadnicze funkcjonalności nowego modelu, takie jak: kompleksowość, 
wielodyscyplinarność, etapowość, zapewnienie ciągłości opieki bez konieczności odsyłania 
do innych ośrodków oraz nastawienie na profilaktykę chorób typowych dla wieku 
podeszłego. 

IV. Produkt ma wpisywać się w następujące regionalne inteligentne specjalizacje dla 
województwa małopolskiego: 

1. w obszarze „Nauki o życiu” w tym w następujące podspecjalizacje:  
1.1.3 - ponieważ dotyczy profilaktyki chorób typowych dla wieku podeszłego; 
1.1.4 - ponieważ dotyczy także osób w podeszłym wieku, często o ograniczonej samodzielności; 
1.1.5 oraz 1.1.6 - ponieważ będzie ukierunkowany na utrzymywanie sprawności fizycznej i poprawę 
jakości życia pacjentów w podeszłym wieku; 
1.1.7 - ponieważ będzie obejmował metody przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu pacjentów w 
podeszłym wieku; 
1.3.1, 1.3.4, 1.3.8 oraz 1.5.1  - ponieważ planowane jest wykorzystywanie najnowszych metod 
diagnostycznych, w tym cyfrowych systemów telemedycznych; 
1.3.2 - ponieważ diagnostyka i leczenie w ramach nowego modelu będą uwzględniały indywidualne 
potrzeby, wskazania i przeciwwskazania poszczególnych pacjentów; 
1.3.3 - ponieważ wykorzystywane będą nowoczesne medyczne systemy bazodanowe; 
3. w obszarze „Technologie informacyjne i komunikacyjne” w zakresie podspecjalizacji: 
3.1.2 ponieważ obejmuje rozwój technologii, procesów i urządzeń umożliwiających lub 
wspomagających pozyskiwanie, składowanie, przesyłanie i przetwarzanie danych o charakterze 
medycznym w celu wspomagania procesów profilaktyki, diagnostyki, leczenia lub rehabilitacji, w tym w 
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szczególności nowych urządzeń i technologii bezprzewodowych oraz systemów eksperckich i 
wspomagania decyzji. 
 

 
Wspólny Słownik Zamówień:  

Kod CPV usługi: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 

Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2016 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Podmioty uprawnione do składania ofert: 
 

Jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) tj.: 
 

1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statusów tych uczelni 
2) jednostki naukowych Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia  
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, ze zm.); 
3) instytuty badawcze 
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
5) Polska Akademia Umiejętności; 
6) inne jednostki organizacyjne, nie wymienione powyżej, posiadające osobowość prawną, w tym 
przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z 
dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności  
 

Dopuszcza się aby w postępowaniu ofertowym brały udział wyłącznie jednostki posiadające kategorię 
naukową A+, A lub B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) oraz posiadający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. KRYTERIA OCENY OFERT 

 Kryterium Cena:  Waga kryterium: 80% 

Cena netto oferty najniższej 
---------------------------------------  x 100 x 80% = ilość punktów kryterium Cena 
Cena netto oferty badanej 

 

 Kryterium Czas realizacji:  Waga kryterium: 20% 
 
Najkrótszy termin realizacji 
------------------------------------------  x 100 x 20% = ilość punktów kryterium Czas realizacji 
Termin realizacji oferty badanej 
 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą zsumowaną końcową ocenę tj.  
 
ilość punktów kryterium Cena + ilość punktów kryterium Czas realizacji = Suma końcowa  
 
Sumy częściowe poszczególnych kryteriów, będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 

 
5. ZMIANA UMOWY  

 

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia, za wyjątkiem zmian 
nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych 
stron umowy). 
 



  

6. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE:  
 

http://www.nowarehabilitacja.pl/zamowienia/ogloszenia.html  
 

7. FORMA SKŁADANIA OFERT: 
 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 
3. Na ofertę składają się: 
a. Wypełniony formularz ofertowy – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia – 
powinien zawierać: datę sporządzania, adres  lub siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, numer 
PESEL (jeśli dotyczy osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej) lub numer NIP (jeśli dotyczy 
osoby prowadzącej działalność gospodarczą), cenę brutto za godzinę zegarową (60 min) świadczonej/-
ych usług. 
b. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile konieczne). 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyniku postępowania. 
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
 

Miejsce składania ofert:  
- Drogą mailową na adres: zamowienia@nowarehabilitacja.pl lub 
- Osobiście w siedzibie firmy: Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o. ul. Polarna 10, 30-389 Kraków lub 
- Drogą pocztową na adres firmy: Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o. ul. Polarna 10, 30-389 Kraków. 

 

Termin składania ofert:  
11.01.2016–21.01.2016 do godz. 12:00 (liczy się data wpływu oferty)                   
 

Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.  
 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 

Okres w dniach: 95 dni. (liczone od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
 
 

10. PODMIOTY WYKLUCZONE: 
 

 Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 

11. INFORMACJE DODATKOWE: 
 

a. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 
budżetu Województwa Małopolskiego. 

 

b. UMOWA WARUNKOWA: Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje 
oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację 
przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie 
podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.2.3 
BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego. 
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c. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich do wyników badań na 
Zamawiającego, w tym:  

1) prawa do wyniku badań naukowych w postaci: prawa do uzyskania patentu na wynalazek/prawa 
ochronnego na wzór użytkowy/prawa do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,  
2) prawa do wyniku prac rozwojowych, 
3) know-how związanego z wynikami badań naukowych lub/i prac rozwojowych,  
4) praw autorskich do utworów stworzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywania obowiązków w 
związku z prowadzonymi badaniami naukowymi/pracami rozwojowymi, związanymi z tym zapytaniem 
ofertowym - niezbędnych do ich komercjalizacji. 
 

12. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 
 

W zakresie formalnym i merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  
Zdzisław Krawczyk – Prezes Zarządu Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o., e-mail: 
zamowienia@nowarehabilitacja.pl, tel.: +48 783 444 444. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

…11.01.2016....……………………………………………. 
(data i podpis Zamawiającego) 

 
 


