
LGD „KORONA SĄDECKA”                                                         Chełmiec,  02.02.2017
Ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec

Zapytanie o cenę nr LGDKS/3/2017

Proszę  o  przedstawienie  oferty  cenowej  dotyczącej  wykonania  usług  w  poszczególnych
częściach:

CZĘŚĆ I WYKONANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH - 
LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU CUKRZYCY

CZĘŚĆ II KONSULTACJE DIABETOLOGA 

Szczegółowy opis zadań:

CZĘŚĆ I - WYKONANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH - LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU 
CUKRZYCY

Zakres usługi:

- wykonanie badań przesiewowych z zakresu wykrywania cukrzycy na zdrowych 
mieszkańcach, ale będących w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania. Wykonane 
badania będą zawierały co najmniej: 
średnie (120-to dniowe) stężenie cukru we krwi (hemoglobina glikowana), cholesterolu 
(lipidogram), poziomu glukozy we krwi na czczo, ciśnienia tętniczego i wskaźnika BMI.

- liczba osób przebadanych - 75 osób w wieku 55+
(mieszkańcy miejscowości: Boguszowa, Dąbrowa, Januszowa, Klimkówka, Kurów, 



Librantowa, Naściszowa, Paszyn, Piątkowa, Ubiad, Wielogłowy, Wielopole, Wola 
Kurowska).

Placówka  specjalistyczna,  która  wykona  badania  będzie  zlokalizowana  w  odległości
maksymalnie do 10 km od centrum Nowego Sącza

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do końca maja 2017 roku.

CZĘŚĆ II KONSULTACJE DIABETOLOGA 

Zakres usługi:

- przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla 75 osób

Na podstawie wykonanych badań diagnozujących cukrzycę lekarz diabetolog omówi wyniki
przeprowadzonych  badań,  udzieli  porady  i  zaleci  odpowiednie  działania  lecznicze  
i profilaktyczne.

Efektem  przeprowadzonych  badań  i   konsultacji  dla  75  osób  będzie  sporządzenie  przez
diabetologa bilansu - podsumowania pod kątem nowo wykrytej cukrzycy, nowo wykrytych
jednostek chorobowych, kontynuujących leczenie cukrzycy. Sporządzony dokument zostanie
przekazany do biura projektu.

Placówka  specjalistyczna,  która  zapewni  konsultacje  diabetologa  zlokalizowana  będzie  w
odległości maksymalnie do 10 km od centrum Nowego Sącza.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do końca maja 2017 roku

Oferta cenowa powinna zawierać:

• Nazwę wykonawcy

• Adres

• Dane

• Cenę w kwocie brutto wykonania badań ( jednostkową oraz dla 75 osób)

• Cenę w kwocie brutto konsultacji diabetologa ( jednostkową oraz dla 75 osób)

• Datę sporządzenia oferty

• W celu  sprawdzenia,  że  Oferent  posiada  uprawnienia  do  wykonywania  określonej
działalności, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej

• Imię i nazwisko osoby do kontaktu

• Nie spełnienie któregokolwiek z warunków określonego powyżej powoduje, że oferta
Wykonawcy nie będzie rozpatrywana



Kryterium oceny oferty:

Cena – 100%

Ofertę  cenową  należy  przesłać  pocztą  tradycyjną  lub  złożyć  osobiście  w  siedzibie  tj.  
ul. Papieska 2, pok. 21

33-395 Chełmiec 
do dnia  9 lutego 2017 roku.

Oferent może złożyć oferty częściowe.

Po wyborze oferty cenowej Zamawiający ogłosi wynik na stronie www.lgdkoronasadecka.pl
oraz skontaktuje się telefonicznie z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

Niniejsze zapytanie cenowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie
powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Dodatkowych  informacji  udziela  Gabriela  Leśniak,  tel.  18  414  56  55,  e-mail:
stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl

http://www.lgdkoronasadecka.pl/

