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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
 

 
ZAMAWIAJĄCY:  
 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Żwirki i Wigury 61 
02-091 Warszawa 
REGON: 000288917 
NIP: 525-00-05-828 

Osoby do kontaktu z Wykonawcami 
Katarzyna Zakrzewska 
Dział Zarządzania Projektami  
Warszawski Uniwersytet Medyczny  
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa  

e-mail: katarzyna.zakrzewska2@wum.edu.pl 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi - Zorganizowania dwudniowej wirtualnej konferencji naukowej online 
podzielonej na część warsztatową oraz naukową, poświęconej zagadnieniom związanym z leczeniem 
niewydolności oddechowej noworodków w Polsce w ramach projektu pn: „Ocena częstości występowania 
przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 
tygodniem ciąży leczonych salbutamolem”, realizowanego na podstawie umowy o dofinasowanie nr 
2019/ABM/01/00058 

- w celu przeprowadzenia konferencji naukowej online poświęconej zagadnieniom związanym z leczeniem 

niewydolności oddechowej noworodków w Polsce, 

- w celu zorganizowania szkolenia online dla badaczy z udziałem partnera zagranicznego oraz wybranej 

firmy CRO; 

- w celu zorganizowania szkolenia online dla zespołów administracyjnych reprezentujących wybrane ośrodki 

partnerskie,  

- w celu przeprowadzenia spotkania rady naukowej projektowanego badania klinicznego; 

Celem zapytania jest wybór Wykonawcy i złożenie zamówienia.  
 
Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na wykonywaniu aktywności 
związanych z organizacją konferencji online, w tym w szczególności: 

1. Przygotowanie mechaniki rejestracyjnej pozwalającej na weryfikację uczestników konferencji od 
strony spełnienia wymogów prawa farmaceutycznego  

2. Przygotowanie strony www wydarzenia  
3. Zapewnienie udziału w konferencji online minimum 500 i maximum 700 uczestnikom 
4. Zapewnienie transmisji online dla 3 wirtualnych sal szkoleniowych z zapewnieniem pełnej 

infrastruktury technicznej: realizacja w jakości HD; streaming w zależności od wybranego serwera 
emitowany na dowolnym bitrate oraz w dowolnej rozdzielczości ( 720p lub  HD); pełna realizacja 
dźwięku w standardzie cyfrowym; dedykowany realizator z mikserem sterującym; dwuosobowa ekipa 
realizacyjna- operator kamery + dźwiękowiec 

5. Zorganizowanie wirtualnego środowiska online zapewniającego odwzorowanie klasycznej formy 
konferencji naukowej z możliwością prowadzenia wykładów, warsztatów online oraz z dostępem do 
wirtualnych przestrzeni promocyjno-informacyjnych wymodelowanych w technologii 3D 

6. Zapewnienie organizacji dwóch równoległych szkoleń online dla zespołów badawczych – do 50 osób  
7. Zapewnienie obsługi administracyjnej, logistycznej wydarzenia oraz rozliczeniowej  

 
KOD CPV:  
79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez 
64224000-2 - Usługi telekonferencyjne 
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II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
1. Zamawiający oczekuje wykonania całości usługi w terminie do 20.03.2020 roku, przy założeniu organizacji 

wirtualnej konferencji online dnia 20.03.2021. a organizacji 3 szkoleń online w dniu 19.03.2020.  
 

III. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Warszawski Uniwersytet Medyczny  
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa 
 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

1) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert APP_358_ABM11_2021 
ogłoszony w ramach realizacji projektu pt: : „Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia 
płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych 
salbutamolem”. 

2) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.  
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  
4) Oferta powinna być przygotowana w sposób czytelny wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia.  
5) Oferta powinna być podpisana PRZEZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA Wykonawcy a 

upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy) winno być dołączone do oferty.  
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

7) Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: APP_358_ABM11_2021 Oferta winna być przesłana w formie 
elektronicznej na adres: katarzyna.zakrzewska2@wum.edu.pl, w tytule wiadomości należy umieścić  

„Oferta - APP_358_ABM11_2021” 
8) Oferta zawierać będzie: 

a) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – podpisany przez Wykonawcę 
b) Wykaz osób zdolnych do wykonania zadania 
c) Wykaz realizacji zadań 

 
V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 
1) Oferty należy złożyć do dnia 05.03.2021 r. godz. 15:00 
2) Oferty można składać: 

a) W wersji elektronicznej  za pośrednictwem poczty e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf 
na adres: katarzyna.zakrzewska2@wum.edu.pl 

        Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: APP_358_ABM11_2021 
b) W wersji drukowanej z dostawą na adres: 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Dział Projektów Naukowych, pokój nr 224, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa. Kopertę prosimy 
oznaczyć: „Oferta dot. postępowania nr sprawy: APP_358_ABM11_2021 

3) Oferty złożone po terminie do składania ofert będą zwrócone Wykonawcy. 
4) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 

a) wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert, 
b) zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 

składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY” 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA SPEŁNIANIA 

1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawcy dysponujący doświadczeniem w wykonywaniu usług 
organizacji wydarzeń medycznych online polegających na zapewnieniu całościowego wsparcia techniczno-
logistycznego z wykorzystaniem wirtualnej przestrzeni edukacyjnej. 

2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że realizował lub realizuje: 
- minimum dwie duże konferencje całodniowe online realizowane z pełnym zapleczem logistyczno-
technicznym dla minimum 200 uczestników  
- minimum jedna konferencja realizowana w trójwymiarowej przestrzeni 3D  
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- minimum 10 webinarów online  
- minimum 3 kursy szkoleniowe online dla lekarzy  

3) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 
- osobą, pełniącą funkcję Menadżera Projektu, która w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu 
składania ofert, uczestniczyła w co najmniej dziesięciu  realizacjach wydarzeń medycznych online, w tym co 
najmniej dwóch realizowanych w technologii wirtualnej 3D. 
- min. 1 osobą pełniąca obowiązki realizatora technicznego wydarzenia online z doświadczeniem w obsłudze 
miksera sterującego. 
- min. 2 osoby –  operator kamery  
- min. 1 osobą –  dźwiękowiec  
 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. 
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza, aby ta sama osoba pełniła kilka funkcji. 

VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1) Informacje o terminie i sposobie realizacji zadań: ściśle według wskazań Kierownika Projektu, zgodnie 
z harmonogramem realizacji zadań.  

2) Informacje o sposobie płatności: faktura wraz z protokołem odbioru na podstawie zawartej z Zamawiającym 
umowy na wykonanie usługi, zaakceptowana pod względem merytorycznym przez Kierownika Projektu. 
  

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
 

 1. Wykonawca winien wypełnić druk Formularza Ofertowego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zaproszenia, podając cenę netto zawierającą wszystkie składniki kosztów bez podatku VAT, kwotę podatku VAT 
oraz cenę brutto.  
2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie inne koszty 
wynikające z zapisów zaproszenia i wzoru umowy. 
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego - zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów 
i usług , Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
4. Kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia 
faktury w sytuacji gdy Wykonawca ma miejsce i siedzibę poza terytorium RP, i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54 poz. 535 ze zm.), obowiązek podatkowy 
powstanie u Zamawiającego, podatek ten poniesie i rozliczy zamawiający. a.W przypadku zaistnienia sytuacji 
opisanej w ustępie VII pkt 4 Zamawiający dokona stosownych zmian we wzorze umowy na podstawie 
otrzymanego od Wykonawcy oświadczenia.  
5. Ceny oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
7. W cenie oferty należy podać cenę netto i cenę brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Do 
porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).  
8. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, 
z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie.  
9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać w określonym terminie od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa tel. 0-22 57-20-8271, e-mail: 
katarzyna.zakrzewska2@wum.edu.pl  
10. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia 
zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień.  
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 w 
stosunku do przedmiotu zamówienia lub nie jest niezgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.  
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12. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z treścią Zaproszenia do składania ofert, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty  
13. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzania negocjacji w celu ulepszenia 
oferty.  
14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 
IX. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT  
 

 

1) Sposób kalkulacji kryteriów: 
a) W kryterium ceny (KC) – 60% Zamawiający każdej ofercie ocenianej, przyzna punkty w oparciu o wzór: 

KC = (cenamin /Cenao )x 60% x 100 
Kc – liczba punktów przyznanych w ocenianej ofercie w kryterium „Cena” 
Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto  
Co – cena oferty ocenianej  
100 – współczynnik stały  

b) W kryterium Doświadczenie zawodowe  40% Zamawiający każdej ofercie ocenianej przyzna punkty w 
oparciu o następujące zasady: 

➢ Zamawiający przyzna managerowi projektu po 10 punktów za udział w każdym dodatkowym projekcie 
realizowanym w technologii wirtualnej 3D, jednak nie więcej niż 20 punktów.   

➢ Zamawiający przyzna wykonawcy dodatkowe 10 punktów w sytuacji gdy osoba, pełniąca funkcję 
Menadżera Projektu , wykaże minimum roczne doświadczenie w realizacji medycznych transmisji online 
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru neonatologii/pediatrii,  jednak nie więcej niż 10 punktów. 

➢ Zamawiający przyzna wykonawcy dodatkowe 10 punktów w sytuacji gdy osoba, pełniąca funkcję 
Menadżera Projektu , wykaże doświadczenie w realizacji kursów szkoląco-edukacyjnych dla branży 
medycznej realizowanych online, jednak nie więcej niż 10 punktów.  

2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (KC). 

3) Jeżeli nie wystąpi możliwość dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty 
otrzymały tożsamą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  
w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą 
mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  
 

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.WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA 

1. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktową, na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w niniejszym zaproszeniu. 
 

Kryteria 
oceny 
ofert i ich 
znaczenie: 
L.p. 

Kryterium Waga procentowa Waga punktowa 

1. Cena (KC) 60% 60 

2. Doświadczenie zawodowe osób 40% 40 
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2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

3. Zamawiający zamieści ogłoszenie o wyniku postępowania na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
XII. . INFORMACJA SKIEROWANA DO OSÓB FIZYCZNYCH, UJAWNIONYCH W SPOSÓB BEZPOŚREDNI W 
ZWIĄZKU PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający informuje, że w przypadku:  
a. osób fizycznych,  
b. osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,  
c.  pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,  
d.  członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,  
e. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania, będzie 
przetwarzał dane osobowe, które uzyska bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania. W związku z 
powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”,  
2. Zamawiający informuje Panią/Pana, że: a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WARSZAWSKI 
UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa; reprezentowany przez Rektora WUM  
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: adres e-
mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320;  
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu otrzymania 
informacji handlowych niezbędnych dla oszacowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy o 
zamówieniach publicznych lub zawarcia umowy w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia;  
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
wypełnieniem obowiązków prawnych, w tym niezbędnych dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a 
także wynikających z obowiązku archiwizacji w oparciu o obowiązujące przepisy;  
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności 
poprzez prowadzenie działań analitycznych, statystycznych, promujących działalność Administratora;  
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja prowadzonego postępowania w oparciu o wewnętrzne regulacje, postanowienia ustawy prawo 
zamówień publicznych, wytyczne programów operacyjnych, krajowych, regionalnych, jak również w oparciu o 
postanowienia zawieranych umów o dofinansowanie.  
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego 
postępowania lub określonego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady 
oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów 
operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i w zawieranych umowach o dofinansowanie; 9. Obowiązek podania 
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem formalnym, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 11. Posiada Pani/Pan: 
 a. na podstawie art. 15 RODO  
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;  
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
12. nie przysługuje Pani/Panu:  
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Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych, Polska, numer Projektu 2019/ABM/01/00058-02 
„Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych 
pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem” 

 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ul. Żwirki i Wigury 61, 
02-091 Warszawa tel. 0-22 57-20-809 faks: 0-22 57-20-477 e-mail: aam@wum.edu.pl www.wum.edu.pl  
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Zamawiający jednocześnie 
informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia 
obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że 
ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 
4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.  
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej, najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, jeżeli 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od realizacji zamówienia lub 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).  
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca 

 

 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

a. Formularz ofertowy  

b. Wykaz osób zdolnych do wykonania zadania 

c. Wykaz realizacji zadań 

d. Wzór umowy 

e. Program konferencji 

Sporządził:        Zatwierdził: 

 

Katarzyna Zakrzewska      Dorota Szubstarska 
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