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Siemianowice Śląskie, 01 grudnia 2017 r. 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA   
NR 3/EFRR/1.2/2017/UE 

 
Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych FAMILIA Sp. z o.o. 
Adres siedziby: ul. Wiejska 20; 41-103 Siemianowice Śląskie 

 
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjności  

na  usługi w ramach projektu pn.:    
„Innowacja w świadczeniu usług medycznych w zakresie sportów 

kwalifikowanych” 
 

współfinansowanego ze środków EFRR w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego   

na lata 2014 – 2020  

Oś priorytetowa  I. Nowoczesna gospodarka,  

Działanie:  1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 18-12-2017, godz. 15:00 

Nazwa zamawiającego 

Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych FAMILIA Sp. z o.o. 

Adres siedziby 

ul. Wiejska 20 
41-103 Siemianowice Śląskie 
śląskie, Siemianowice Śląskie 

NIP 

6431602480 

Tytuł projektu 

Innowacja w świadczeniu usług medycznych w zakresie sportów kwalifikowanych. 

Numer projektu 

WND-RPSL.01.02.00-24-0630/17-002  

Numer ogłoszenia 

3/EFRR/1.2/2017/UE  

Miejsce i sposób składania ofert 

Osobiście w siedzibie zamawiającego ul. Wiejska 20; 41-103 Siemianowice Śląskie lub  
za pośrednictwem poczty/kuriera lub elektronicznie na adres e-mail: 
zamowienia@zozfamilia.pl (skan wypełnionej i podpisanej oferty wraz z wymaganymi 
załącznikami). 
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Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

zamowienia@zozfamilia.pl  

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Jerzy Słowik 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

+48 501 533  309 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

--- 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: śląskie Powiat: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Zamówienie udzielane jest w celu realizacji projektu polegającego na przeprowadzeniu prac 
B+R nad innowacyjną usługą medyczną w zakresie sportów kwalifikowanych. 
Przeprowadzenie prac badawczych i prac rozwojowych ma na celu opracowanie innowacyjnej 
technologii wykorzystywanej docelowo do wprowadzenia całkowicie nowej usługi w 
działalności biznesowej przedsiębiorstwa Beneficjenta. Usługa skierowana będzie dla osób 
uprawiających sport kwalifikowany. Usługa polegać będzie na prowadzeniu programów o 
nazwie roboczej Medycyna w Sporcie Kwalifikowanym, mających na celu bieżące 
monitorowanie rozwoju psycho-motorycznego dzieci i młodzieży uprawiających sport 
kwalifikowany w zależności od stopnia dojrzewania wraz z jednoczesnym monitorowaniem 
ich wyników sportowych. Do świadczenia usługi wykorzystywane zostaną dodatkowo 
najnowsze technologie z dziedziny IT. Będzie to całkowicie innowacyjna na rynku medycznym 
usługa, a zarazem pierwszy tak interdyscyplinarny sposób prowadzenia Programów 
Rozwojowych dla młodych sportowców. 

Przedmiot zamówienia 

Świadczenie usług w charakterze lekarzy / specjalistów:  

Część A. Okulista,  

Część B. Laryngolog,  

Część C. Neurolog, 

Część D. Trener sportu 1, 

Część E. Trener sportu 2, 

w formie umowy zlecenia na etapie badań przemysłowych (18 miesięcy) i prac rozwojowych 
(6 miesięcy) w projekcie badawczo-rozwojowym branży medycznej polegającym na 
opracowaniu innowacji produktowej – usług medycznych w zakresie sportów 
kwalifikowanych pod nazwą roboczą Medycyna w Sporcie Kwalifikowanym. 
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Charakterystyka usług: 

Część A. Okulista: 

1) Zakres czynności:  

Etap badań przemysłowych (B) - udział w zakresie medycznych aspektów badania 

technologii, wydawanie wytycznych do funkcjonalności technologii oraz analiza, walidacja 

uzyskanych funkcjonalności w zakresie zaleceń okulistycznych zdefiniowanych 

(sparametryzowanych) w ramach funkcji systemu, prowadzenie prac badawczych na etapie 

prac przemysłowych. 

Etap prac rozwojowych (R) - udział w zakresie medycznych aspektów sprawdzania 

systemu w zakresie okulistyki, w tym działań kończących badania i demonstrację ostatecznej 

formy technologii; realizacja czynności potwierdzających, że docelowy poziom technologii 

został osiągnięty, a system może być zastosowany w przewidywanych dla niego warunkach, 

czyli w świadczeniu usług medycznych; wydanie wytycznych dla pracowników pomocy 

medycznej w zakresie czynności sprawdzających, czy technologia systemu w świadczeniu 

usług medycznych odniosła zamierzony efekt. 

Uzasadnienie: Okulista jako personel medyczny będzie zaangażowany do testowania 

Systemu na każdym etapie jego poziomu gotowości technologicznej. Będzie dokonywał 

walidacji technologii, sprawdzania jego dostępności w zakresie użytkowym oraz intuicyjności 

w zakresie obsługi - zarówno przez Pacjentów, jak i personel medyczny. Pracownicy medyczni 

będą dokonywali wskazań do zmian systemowych i funkcjonalnych w oparciu o próbne 

wykorzystanie funkcjonalności systemu. 

2) Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie). 

3) Okres zatrudnienia w projekcie: 24 miesiące [18 miesięcy badań przemysłowych 
(B) i 6 miesięcy prac rozwojowych (R)]. 

4)  Wymiar czasu pracy: 40 godz./miesiąc rozliczane protokołem wskazującym 
prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie wraz z dokumentem 
księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku (rachunek). 

Część B. Laryngolog: 

1) Zakres czynności:  

Etap badań przemysłowych (B) - udział w zakresie medycznych aspektów badania 

technologii, wydawanie wytycznych do funkcjonalności technologii oraz analiza, walidacja 

uzyskanych funkcjonalności w zakresie zaleceń laryngologicznych zdefiniowanych 

(sparametryzowanych) w ramach funkcji systemu, prowadzenie prac badawczych na etapie 

prac przemysłowych. 

Etap prac rozwojowych (R) - udział w zakresie medycznych aspektów sprawdzania 

systemu w zakresie laryngologicznym, w tym działań kończących badania i demonstrację 

ostatecznej formy technologii; realizacja czynności potwierdzających, że docelowy poziom 

technologii został osiągnięty, a system może być zastosowany w przewidywanych dla niego 



       

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 
PROJEKT: „Innowacja w świadczeniu usług medycznych w zakresie sportów kwalifikowanych” 

BENEFICJENT: Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. ul. Wiejska 20; 41-103 Siemianowice Śląskie 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

 

Strona | 4 

warunkach, czyli w świadczeniu usług medycznych; wydanie wytycznych dla pracowników 

pomocy medycznej w zakresie czynności sprawdzających, czy technologia systemu w 

świadczeniu usług medycznych odniosła zamierzony efekt. 

Uzasadnienie: Laryngolog jako personel medyczny będzie zaangażowany do testowania 

Systemu na każdym etapie jego poziomu gotowości technologicznej. Będzie dokonywał 

walidacji technologii, sprawdzania jego dostępności w zakresie użytkowym oraz intuicyjności 

w zakresie obsługi - zarówno przez Pacjentów, jak i personel medyczny. Pracownicy medyczni 

będą dokonywali wskazań do zmian systemowych i funkcjonalnych w oparciu o próbne 

wykorzystanie funkcjonalności systemu. 

2) Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie). 

3) Okres zatrudnienia w projekcie: 24 miesiące [18 miesięcy badań przemysłowych 
(B) i 6 miesięcy prac rozwojowych (R)]. 

4)  Wymiar czasu pracy: 40 godz./miesiąc rozliczane protokołem wskazującym 
prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie wraz z dokumentem 
księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku (rachunek). 

Część C. Neurolog: 

1) Zakres czynności:  

Etap badań przemysłowych (B) - udział w zakresie medycznych aspektów badania 

technologii, wydawanie wytycznych do funkcjonalności technologii oraz analiza, walidacja 

uzyskanych funkcjonalności w zakresie zaleceń neurologicznych zdefiniowanych 

(sparametryzowanych) w ramach funkcji systemu, prowadzenie prac badawczych na etapie 

prac przemysłowych. 

Etap prac rozwojowych (R) - udział w zakresie medycznych aspektów sprawdzania 

systemu w zakresie neurologicznym, w tym działań kończących badania i demonstrację 

ostatecznej formy technologii; realizacja czynności potwierdzających, że docelowy poziom 

technologii został osiągnięty, a system może być zastosowany w przewidywanych dla niego 

warunkach, czyli w świadczeniu usług medycznych; wydanie wytycznych dla pracowników 

pomocy medycznej w zakresie czynności sprawdzających, czy technologia systemu w 

świadczeniu usług medycznych odniosła zamierzony efekt. 

2) Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie). 

3) Okres zatrudnienia w projekcie: 24 miesiące [18 miesięcy badań przemysłowych 
(B) i 6 miesięcy prac rozwojowych (R)]. 

4)  Wymiar czasu pracy: 40 godz./miesiąc rozliczane protokołem wskazującym 
prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie wraz z dokumentem 
księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku (rachunek). 

Uzasadnienie: Neurolog jako personel medyczny będzie zaangażowany do testowania 

Systemu na każdym etapie jego poziomu gotowości technologicznej. Będzie dokonywał 

walidacji technologii, sprawdzania jego dostępności w zakresie użytkowym oraz intuicyjności 
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w zakresie obsługi - zarówno przez Pacjentów, jak i personel medyczny. Pracownicy medyczni 

będą dokonywali wskazań do zmian systemowych i funkcjonalnych w oparciu o próbne 

wykorzystanie funkcjonalności systemu. 

Część D. Trener Sportu 1: 

1) Zakres czynności:  

Etap badań przemysłowych (B) - analiza i opracowanie wyników testów z 

zastosowaniem systemu dla poszczególnych grup sportowców; ocena funkcjonalności 

elementu składowego technologii dotyczącego metodologii treningów, w środowisku 

laboratoryjnym; bieżąca współpraca z pracownikami medycznymi i pracownikami B+R; 

nadzór nad założeniami sportowymi projektu. 

Etap prac rozwojowych (R) - walidacja aplikacji dla poszczególnych grup sportowców; 
ocena funkcjonalności elementu składowego technologii dotyczącego metodologii treningów, 
w środowisku operacyjnym; bieżąca współpraca z pracownikami medycznymi i 
pracownikami B+R; nadzór nad założeniami sportowymi projektu. 

2) Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie). 

3) Okres zatrudnienia w projekcie: 24 miesiące [18 miesięcy badań przemysłowych 
(B) i 6 miesięcy prac rozwojowych (R)]. 

4)  Wymiar czasu pracy: 40 godz./miesiąc rozliczane protokołem wskazującym 
prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie wraz z dokumentem 
księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku (rachunek). 

Uzasadnienie: Trenerzy sportów wykonywać będą czynności merytoryczne zgodnie z 

przypisanym zakresem, wnoszą do projektu aspekt sportowy, ich udział w projekcie 

gwarantuje kompleksowość efektów projektu i wdrażanej innowacji. 

Część E. Trener sportu 2: 

1) Zakres czynności:  

Etap badań przemysłowych (B) - analiza i opracowanie wyników testów z 

zastosowaniem systemu dla poszczególnych grup sportowców; ocena funkcjonalności 

elementu składowego technologii dotyczącego metodologii treningów, w środowisku 

laboratoryjnym; bieżąca współpraca z pracownikami medycznymi i pracownikami B+R; 

nadzór nad założeniami sportowymi projektu. 

Etap prac rozwojowych (R) - walidacja wyników testów z zastosowaniem systemu dla 
poszczególnych grup sportowców; ocena funkcjonalności elementu składowego technologii 
dotyczącego metodologii treningów, w środowisku operacyjnym; bieżąca współpraca z 
pracownikami medycznymi i pracownikami B+R; nadzór nad założeniami sportowymi 
projektu. 

2) Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie). 

3) Okres zatrudnienia w projekcie: 24 miesiące [18 miesięcy badań przemysłowych 
(B) i 6 miesięcy prac rozwojowych (R)]. 
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4)  Wymiar czasu pracy: 40 godz./miesiąc rozliczane protokołem wskazującym 
prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie wraz z dokumentem 
księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku (rachunek). 

Uzasadnienie: Trenerzy sportów wykonywać będą czynności merytoryczne zgodnie z 

przypisanym zakresem, wnoszą do projektu aspekt sportowy, ich udział w projekcie 

gwarantuje kompleksowość efektów projektu i wdrażanej innowacji. 

Łączne zaangażowanie zawodowe zatrudnianej osoby w realizację wszystkich projektów 

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

tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin 

miesięcznie – na potwierdzenie czego oferent składa stosowne Oświadczenie (w treści 

Formularza oferty). 

Kod CPV 

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań 

72254000-0 Testowanie oprogramowania 

71600000-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej 

Dodatkowy kod CPV 

Nie dotyczy. 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Nie dotyczy 

Termin realizacji usługi 

24 miesiące od dnia podpisania umowy zlecenia, w tym: 
18 miesięcy badań przemysłowych (B) i 6 miesięcy prac rozwojowych (R). 

Załączniki 

1. Zapytanie ofertowe 
2. Formularz oferty (w tym: Oświadczenia i Załączniki) 
3. Umowa (projekt) 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Oświadczenie potwierdzające, że osoba składająca ofertę posiada uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności: 

Część A. Okulista - Dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu lekarza - 

dyplom, 

Część B. Laryngolog - Dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu lekarza - 
dyplom, 

Część C. Neurolog - Dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu lekarza - 
dyplom, 

Część D. Trener sportu 1 - Dokument potwierdzający wykształcenie oraz doświadczenie – CV 
lub odpowiednie zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, 
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Część E. Trener sportu 2 - Dokument potwierdzający wykształcenie oraz doświadczenie – CV 
lub odpowiednie zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

Wiedza i doświadczenie 

Osoby ubiegające się o udzielenie zamówienia muszą wykazać się następującą wiedzą i 
doświadczeniem naukowym: 

Okulista: 

- posiadanie tytułu zawodowego lekarza medycyny, 

- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe  wykonywania zawodu lekarza, 

- umiejętność wykonania badań specjalistycznych i diagnostycznych okulistycznych w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14.04.2011r. w sprawie 
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o 
stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania 
orzeczenia lekarskiego, 

Laryngolog: 

- posiadanie tytułu zawodowego lekarza medycyny, 

- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe  wykonywania zawodu lekarza, 

- umiejętność wykonania badań specjalistycznych i diagnostycznych 
laryngologicznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14.04.2011r. 
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń 
lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych 
do uzyskania orzeczenia lekarskiego, 

Neurolog: 

- posiadanie tytułu zawodowego lekarza medycyny, 

- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe  wykonywania zawodu lekarza, 

- umiejętność wykonania badań specjalistycznych i diagnostycznych neurologicznych 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14.04.2011r. w sprawie 
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o 
stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania 
orzeczenia lekarskiego, 

Trener sportu 1: 

 - posiadanie tytułu zawodowego magistra wychowania fizycznego, 

 - uprawnienia instruktorskie z zakresu sportu – menadżer sportu, 

    - znajomość ustawy z dn. 18.01.1996r. o kulturze fizycznej oraz ustawy z dn. 

29.07.2005r. o sporcie kwalifikowanym, 
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Trener sportu 2: 

- posiadanie tytułu zawodowego magistra wychowania fizycznego; 

- uprawnienia instruktorskie z zakresu rekreacji ruchowej, 

- znajomość ustawy z dn. 18.01.1996r. o kulturze fizycznej oraz ustawy z dn. 
29.07.2005r. o sporcie kwalifikowanym, 

Powyższe warunki zawarte w pkt Wiedza i doświadczenie w ramach udziału w postępowaniu 
będą weryfikowane na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania 
zawodu lekarza – dyplom oraz Curriculum vitae lub odpowiednich zaświadczeń o 
posiadanych kwalifikacjach – dokumentów stanowiących obligatoryjne załączniki do 
Formularza oferty. 

Potencjał techniczny 

Nie dotyczy. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Oświadczenie o realizacji usług objętych zamówieniem osobiście, jako osoba fizyczna, której 
usługi zlecone zostają umową cywilno-prawną (umową zleceniem z osobą fizyczną).  
Oferent oświadcza, iż nie będzie podzlecał wykonywanych czynności lub ich części osobom 
trzecim. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Nie dotyczy. 

Dodatkowe warunki 

Nie dotyczy. 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1.  Formularz oferty cenowej wraz z załącznikiem; 
2.  Oświadczenia złożone na druku formularza ofertowego; 
3.  Dodatkowe dokumenty: 

-  CV oferenta lub inny dokument potwierdzający wiedzę i doświadczenie wymagane 
warunkami Zamówienia, opisanymi w pkt. Wiedza i doświadczenie Zapytania 
ofertowego. 
-   dokument potwierdzający tytuł naukowy (jeżeli dotyczy). 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1.  Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Kryterium Wartość 
punktowa wagi 

(%) 
Cena (łączna cena oferty brutto) 100% 
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Ocena kryterium „Cena” 
 
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę (łączną cenę oferty brutto), otrzyma 100 
pkt.  Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej w oparciu o wzór: 
 
    Cena oferty najniższej 
Liczba punktów =         -------------------------------  x  100 
    Cena oferty badanej  
 

       
2.  Liczba punktów przyznanych za powyższe kryterium będzie stanowić końcową ocenę 
oferty. 

3.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

4. W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku 
do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykluczenia 

1.    Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i/lub osobowo zostaną 
wykluczone z postępowania, a zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania 
nie zostanie im udzielone.  

Przez powiązania kapitałowe i/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 10% 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 lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

2.  Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych 
załączników  lub też złożyli ofertę po terminie. 

    

        Jerzy Słowik 

        Prezes Zarządu 

        Grupowa Praktyka Lekarzy  

        Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. 

 


