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Dąbrowa Górnicza, 23.12.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 1/2022/ABM/02/00008 

 

W związku z realizacją projektu „Development of unified implantological kit for minimally invasive 

correction of thoracic defects along with the dedicated necessary surgery instruments”, 

finansowanych ze środków krajowych przez Agencję Badań Medycznych, „BHH Mikromed” Sp. z o.o. 

ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji KONSULTANTA 

MEDYCZNEGO. 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 „BHH Mikromed” Sp. z o.o. 

ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 nr 11,  

42-530 Dąbrowa Górnicza 

NIP: 6291315420 

REGON: 273123120 

Adres e-mail: a.wierzchowska@mikromed.pl 

Telefon: +48 501 965 544 

II. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA 

Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania na stronie 

internetowej „BHH Mikromed” Sp. z o.o. http://www.mikromed.pl 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie wyboru wykonawcy prowadzone jest zgodnie z zasadą przejrzystości, uczciwej 

konkurencji i równego traktowania oferentów.  

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

3. Dane osobowe przekazane zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane 

zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Szczegółowe informacje w 

tym zakresie znajdują się w Załączniku nr 2. 

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.). 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiana usługa będzie polegała w szczególności na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na 

stanowisku Konsultant Medyczny. 
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Kod CPV  73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

 

Szczegóły dotyczące zatrudnienia: 

 Planowany okres zaangażowania: 02.01.2023 r. do 30.09.2025 r. w zakresie 4/10 etatu 

miesięcznie lub równowartość godzinowa podanego wymiaru czasu pracy przez cały okres 

trwania projektu. 

 Forma zaangażowania: umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie). 

 Zakres zadań  w ramach projektu na ww. stanowisku: 

a) Udział w tworzeniu konceptu projektu, 

b) Konsultacje w zakresie proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych opracowywanego 

zestawu torakochirurgicznego i instrumentarium pod kątem konstrukcyjnym i medycznym, 

c) Dostarczanie danych z tomografii komputerowej klatki piersiowej i mikroarchitektury kości 

żeber dla objętych tematem projektu przypadków medycznych, łącznie z uzyskaniem zgody 

na wykorzystanie pozyskanych danych do analizy, 

d) Konsultacje w zakresie budowy modeli klatki piersiowej na drodze druku 3D oraz modeli 

komputerowych klatki piersiowej do symulacji komputerowych, 

e) Konsultacje i analiza uzyskanych danych w poszczególnych etapach pod względem 

merytorycznym i praktycznym, 

f) Dyskusja wyników modelowania fizycznego i komputerowego oraz wyników prac 

badawczych na prototypach zestawu torakochirurgicznego, 

g) Konsultacje w zakresie budowy modułu do wizualizacji klatki piersiowej opartej o 

rzeczywistość rozszerzoną, 

h) Konsultacje merytoryczne podczas tworzenia techniki operacyjnej,  

i) Wsparcie w promocji opracowanego rozwiązania, 

j) Dostarczenie informacji dotyczących ruchów klatki piersiowej, skoku klatki, szacunkowych 

działających sił oraz sposobu i miejsca mocowania implantów, 

k) Weryfikacja sposobu mocowania zaproponowanego w trakcie trwania projektu, 

l) Przeprowadzenie badań oraz analiza uzyskanych wyników. 

 

Wmagania w stosunku do oferenta: 

 Tytuł doktora nauk medycznych o specjalizacji chirurgii dziecięcej oraz uprawnienia do 

wykonywania zawodu; 

 Udokumentowane doświadczenie w zakresie wad rozwojowych klatki piersiowej; 

 Doświadczenie w przeprowadzaniu operacji torakochirurgicznych; 

 Czynne wykonywanie zawodu w zakresie chirurgii. 
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Zatrudnienie nastąpi w formie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie), a rozliczenie zlecenia 

odbywać się będzie w cyklu miesięcznym zgodnie z zawartą umową. Zamawiający nie przewiduje 

możliwości rozliczenia w oparciu o fakturę (z uwagi na ujęcie niniejszego wydatku w budżecie 

projektu w kategorii „Wynagrodzenia”).  

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie wymagane zobowiązanie do zachowania 

poufności, a także przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, które 

powstaną w trakcie realizacji prac. Umowa zawarta z Wykonawcą zawierać będzie postanowienia, w 

świetle których wszystkie prawa własności przemysłowej będą należały do Zamawiającego oraz będą 

podlegały ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa Zamawiającego.  

Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce przez niego wskazane (z 

uwzględnieniem pracy zdalnej). W ofercie należy odnieść się do wszystkich wymienionych wyżej 

warunków zatrudnienia (zgodnie Formularzem oferty w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego). 

Zgodnie z założeniami Projektu umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na czas oznaczony, począwszy 

od dnia jej zawarcia do czasu wypełnienia przez strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających i 

może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

 

V. Warunki jakie musi spełnić oferent: 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy Posiadają wymagane 

przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, co rozumiane jest jako:  

1. Tytuł doktora nauk medycznych o specjalizacji chirurgii dziecięcej oraz uprawnienia 

do wykonywania zawodu; 

2. Udokumentowane doświadczenie w zakresie wad rozwojowych klatki piersiowej; 

3. Doświadczenie w przeprowadzaniu operacji torakochirurgicznych; 

4. Czynne wykonywanie zawodu w zakresie chirurgii.  

Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w 

niniejszym postępowaniu. 

2. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w 

tym środków własnych Beneficjenta (Zamawiającego) i innych podmiotów, nie może 

przekraczać 276 godzin miesięcznie. Oferent zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o 

łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Zadania realizowane w ramach zlecenia muszą być wykonywane osobiście przez Oferenta 

(z uwagi na ujęcie niniejszego wydatku w budżecie projektu w kategorii 

„Wynagrodzenia”).  

4. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
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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 dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na: 

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

5. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 3 oferent zostanie wykluczony z 

postępowania. 

6. Warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane w oparciu o Oświadczenia 

Oferenta (wg. wzoru Załącznika nr 2, 3 i 4).  

7. Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z wyżej wskazanych warunków zostanie 

odrzucona ze względów formalnych i nie będzie podlegała dalszej ocenie. Zamawiający 

odrzuci również ofertę w przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego Oferent nie 

dostarczy dokumentów potwierdzających wiarygodności oświadczeń. W przypadku 

odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego  

 

VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT  

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną 

poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia. Oferta, która nie będzie 

zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka, która zostanie przedstawiona w formie 

uniemożliwiającej weryfikację informacji, zostanie odrzucona jako niezgodna z Przedmiotem 

Zamówienia. 

2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które: 

a) zostały złożone w terminie; 

b) są kompletne i prawidłowo wypełnione; 

c) są zgodne z Przedmiotem Zamówienia; 

d) Zamawiający stwierdzi spełnienie przez Oferenta wymagań w zakresie doświadczenia i 

potencjału zgodnie z zapisami pkt. „V. Warunki jakie musi spełnić oferent”. 

3. Ofertę należy sporządzić na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

4. Do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego należy dołączyć: 

a) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do 

Zapytania ofertowego; 

b) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiące 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego; 
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c) Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Oferenta stanowiące Załącznik nr 4 

do Zapytania ofertowego; 

d) CV 

e) inne niezbędne do prawidłowej oceny oferty (jeśli dotyczy). 

5. Cena oferty powinna: 

a) być podana w PLN, zgodnie z treścią formularza ofertowego; 

b) zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w pełnym 

rzeczowym zakresie, zgodnie z zapytaniem ofertowym; 

c) zostać wskazana jako stawka miesięczna brutto brutto za wskazany wymiar czasu pracy 

odpowiadający 4/10 etatu (obejmującą należności publicznoprawne stanowiące narzuty na 

wynagrodzenia - w szczególności składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy). 

6. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów: 

Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 100) 

W kryterium I - Cena - Waga kryterium 100%. Maksymalnie do uzyskania w ramach kryterium jest 

100 pkt. Najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto.  

Sposób wyliczenia punktów: 

(C/Cx) x 100 x100%= wynik oferty w ramach Kryterium I 

Gdzie: 

C – Najniższa oferowana cena brutto 

Cx – Cena brutto w rozpatrywanej ofercie 

 

7. Łączna maksymalna liczba punktów: 100 punktów. 

8. W postępowaniu ofertowym zwycięży Oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych. 

10. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta. 

11. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania. 

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oraz 

przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami) oraz zawierać informacje i 

dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, 

uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie 

oraz opatrzone podpisem osoby Oferenta. 

2. Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń: 

a) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 

2 do Zapytania ofertowego; 
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b) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiące 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego; 

c) Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Oferenta stanowiące 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego; 

d) CV 

e) inne niezbędne do prawidłowej oceny oferty (jeśli dotyczy). 

3. Oferty powinny być przygotowane w j. polskim i w walucie PLN.  

4. Termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych, bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert o którym mowa w części VII. pkt. 12. 

5.  Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach brutto wraz z obejmującą należności 

publicznoprawne stanowiące narzuty na wynagrodzenia - w szczególności składki ZUS i 

zaliczki na podatek dochodowy. 

6. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

7. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem składania ofert. 

9.  Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form: 

a) w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście na adres 

Zamawiającego (liczy się data wpływu do Zamawiającego): 

Nazwa: „BHH Mikromed” Sp. z o.o. 

Adres Siedziby: ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 nr 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza 

w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7.30 do 15.30 do dnia 30.12.2022 r. 

b) w formie elektronicznej - skan dokumentów wysłany na adres e-mail:  

a.wierzchowska@mikromed.pl do godziny 15.00 dnia 30.12.2022 r. 

10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. ROZSTRZYGNIIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 

1. W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do oferenta z 

prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia 

zapytania (w całości lub części) z uzasadnionych powodów bez podania przyczyny oraz bez 

ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 

dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się 

integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 

zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą 

podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do 

uaktualnienia już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych 

korekt w treści zapytania ofertowego. 
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4. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym możliwe jest 

podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów. 

5. O zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty Zamawiający zawiadamia 

wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu zamieszczając stosowną informację na 

stronie internetowej http://www.mikromed.pl. 

6. W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Oferentom nie 

przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 

7. Oferent zostanie poinformowany osobiście, telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu 

podpisania umowy. 

8. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy, a terminem zakończenia  

jest data zakończenia projektu (tj. 30.09.2025r.) 

9. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z uzasadnionej przyczyny. 

 

IX. MINIMALNY ZAKRES I WARUNKI ZAMIANY UMOWY 

1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej dwustronnej umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą Usługi. 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Wykonawcę Usługi i Zamawiającego 

protokół odbioru przedmiotu zamówienia w formie sprawozdania. 

3. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu podpisania umowy z Wykonawcą Usługi. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji bądź odstąpienia od umowy 

z uzasadnionych przyczyn, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie ogłaszania 

zapytania. 

5. Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą Usługi – w terminie związania ofertą. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy Usługi, w zakresie zmiany istotnych 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna 

dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej 

dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy: 

▪ nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy; 

▪ wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony, 

▪ zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i 

usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 

roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed 

dostarczeniem przez Wykonawcę Usługi przedmiotu zamówienia, 



 

Tytuł Projektu: „Development of unified implantological kit for minimally invasive correction of thoracic defects along with the dedicated 

necessary surgery instruments.”  współfinansowany przez Agencję Badań Medycznych ze środków krajowych.  

▪ z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej 

przewidzianym nie jest możliwe. 

7. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

zgody obu stron. 

 

X. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

Imię: Aleksandra   

Nazwisko: Wierzchowska 

Adres e-mail: a.wierzchowska@mikromed.pl 

Telefon: +48 501 965 544 

 

Imię: Alicja 

Nazwisko: Turek 

Adres e-mail: a.turek@mikromed.pl 

Telefon: + 48 793 385 856 

 

 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI: 

1) Formularz ofertowy;  

2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym;  

3) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  

4) Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Oferenta.  
 


