
 
 
 

 

 
    Malbork, 31.05.2017 r. 

 
 

Zapytanie ofertowe nr 03/2017 
 
 
Kierujący zapytanie: 
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Centrum Psychiatrii” Sp. z o.o.  
ul. Józefa Wybickiego 12/1, 82-200 Malbork 
NIP: 579-19-94-139, REGON: 192873390 
tel.: (055) 278 01 22, fax: (055) 278 32 07, e-mail: t.barganowska@centrum-psychiatrii.pl 
zwana dalej Zamawiającym 
 
Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności na: „Dostawę i wdrożenie oprogramowania, systemów, urządzeń i sprzętów oraz 
przeszkolenie personelu NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o.” zgodnie z opisem przedstawionym w 
załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego. 
 

I. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Część I -  zakup i dostawa oprogramowania wraz z wdrożeniem 
Część II –zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego 
Część III – przeszkolenie pracowników NZOZ Centrum Psychiatrii   
 
zgodnie z opisem przedstawionym w załącznikach nr 1-3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1-3 do niniejszego zapytania ofertowego: 
1. Opis przedmiotu zamówienia – oprogramowanie – zał. Nr 1 
2. Opis przedmiotu zamówienia – sprzęt informatyczny – zał. Nr 2 
3. Opis przedmiotu zamówienia – szkolenia – zał. Nr 3 
 
2. Zamawiający zastrzega, iż w toku oceny ofert, w celu potwierdzenia zgodności oferowanego Systemu z punktu widzenia 
funkcjonalności Systemu z wymaganiami określonymi w dokumentacji zapytania ofertowego – Zamawiający przeprowadzi 
badanie i ocenę próbki oferowanego przez Wykonawcę Systemu. Celem prawidłowego przeprowadzenia badania próbki 
Wykonawcy wraz z ofertą złożą w siedzibie Zamawiającego próbkę Systemu ZSI potwierdzającą wymagania dotyczące 
wybranych funkcjonalności przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego w zał. Nr 4. 

3. Warunki dotyczące prezentacji dostarczonej próbki Systemu ZSI określa Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

4. Zamawiający podczas prezentacji próbki oferowanego przez Wykonawcę Systemu dokona oceny systemu zgodnie  
z kryterium Funkcjonalności dodatkowe. Komisja Konkursowa podczas prezentacji próbki oceni w systemie każde z 6-ciu 
wymagań w skali punktowej 1-5. Każda oferta w ramach opisanej powyżej oceny może uzyskać maksymalnie 30 punktów 
(6 wymagań ocenianych po maksymalnie 5 punktów). 

5. Zamawiający w ramach złożonej oferty wymaga wykonania opisu koncepcji wykonania zamówienia.  Opracowana 
Koncepcja Wykonania Zamówienia składana jest w formie pisemnej, wraz z ofertą i stanowi element oferty. Opracowana 
Koncepcja Wykonania Zamówienia stanowi również integralną część umowy w sprawie zapytania ofertowego. W związku 
z tym, wszystkie oświadczenia i zobowiązania zawarte w niniejszym opracowaniu, stanowić będą przedmiot umowy  
w sprawie zapytania ofertowego.  

Koncepcji Wykonania Zamówienia zawierać musi  5 podpunktów: 

- plan wdrożenia – spójność planu wdrożenia z harmonogramem realizacji projektu, poprawność sekwencji etapów 
wdrożenia pod względem zgodności z uznanymi metodykami wdrożenia, minimalizacji czasu i kolejności realizacji; 



 
 
 

 

- skuteczność kontroli realizacji  - propozycja  produktów i przewidywanych procesów związanych z zarządzaniem 
wdrożeniem, która uwzględnia kompleksowy charakter wdrożenia,  

- minimalizacja ryzyk - proponowane metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem w celu minimalizacji skutków 
opóźnień lub niepowodzenia w realizacji etapów wdrożenia; 

- zapewnienie dostępu do informacji medycznej pacjenta – propozycja rozwiązania zapewniającego dostęp w 
oferowanym systemie do epizodów medycznych pacjenta zarejestrowanych w systemie Zamawiającego; 

- optymalizacja zaangażowania zasobów - propozycja planu wdrożenia  zapewniająca optymalizację zaangażowania 
zespołu Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
 
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r., 
 
Zamawiający informuje, iż w związku z podziałem zadania na III części, z realizacji każdej z nich sporządzony zostanie 
odrębny protokół zdawczo-odbiorczy. 
Zamawiający przewiduje możliwość rozliczenia z Wykonawcą w 3 częściach – płatność nastąpi po zakończeniu każdej 
części z osobna. 
 
Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowi również wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
 

 
III. Określenie przedmiotu zamówienia według Kodów CPV/ Kod zamówienia według Wspólnego Słownika 
Zamówień: 
Kod CPV  
30200000-1 
32420000-3 
48000000-8 
72000000-5 
79632000-3 

 
IV. Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 
200 000,00 zł. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) w zakresie doświadczenia podmiotu: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do 
wykonania zamówienie i wykaże się realizacją, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 

a. jedno zamówienie zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości minimum 500 000,00 zł 
brutto (słownie: pięćset tysięcy zł), którego przedmiotem była:  

 dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego obejmującego min. serwer,  stacje 
robocze, drukarki i sprzęt sieciowy, 

 dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność 
szpitala w zakresie w cz. medycznej (HIS) obejmującej m.in. rozliczenia z NFZ, ruch chorych 



 
 
 

 

(izba przyjęć + oddział), przychodnię (rejestracja + gabinet), zlecenia, aptekę, apteczki 
oddziałowe, e-Usługi 

Wykonawca wskaże dokładną nazwę zrealizowanego zamówienia, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację 
zamówienia oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie – dokument 
sporządzony wg wzoru Wykonawcy. 
 

b) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że dysponuje/będzie dysponował zespołem 
projektowym, w skład którego wchodzić będzie:  

a. Stanowisko (funkcja)/ minimalna liczba osób: Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym, który 
uczestniczył w min. jednym wdrożeniu systemu informatycznego klasy ZSI na stanowisku Kierownika 
Projektu w jednostce ochrony zdrowia; z co najmniej 3-letnim doświadczeniem, 

b. Stanowisko (funkcja)/ minimalna liczba osób: zespół konsultantów wdrożeniowych przypisanych do 
tego projektu w liczbie min. 4 osób z co najmniej 2-letnim doświadczeniem wdrożeniowym, 
gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób powinna 
się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym 
wdrożenia systemu ZSI w  jednostce ochrony zdrowia. 

 
V. Kryteria oceny ofert/kryteria wyboru : 
I. Dostawa oprogramowania 
 

 
 
 

1. W kryterium cena (C) – dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany wzór: 
C = Cmin / Cx x 80 

gdzie: 
C – ilość punktów badanej oferty w tym kryterium, 
C min – najniższa cena w tym kryterium spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,  
C x – cena badanej oferty. 
 
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie trzeciej i następnych cyfr po przecinku, 
trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę.  
 
 
2. W kryterium deklarowany okres gwarancji (G) – punkty zostaną przyznane w następującej skali: 

 
0 pkt. - od 24 do 35 miesięcy włącznie; 
2 pkt. - od 36 do 47 miesięcy włącznie; 
5 pkt. - od 48 do 59 miesięcy włącznie; 
10 pkt. - od 60 miesięcy. 
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące 
 

Kryterium Waga 
Liczba możliwych do 
uzyskania punktów 

Cena (C) 80% 80 

Deklarowany okres gwarancji 
(G) 

10% 10 

Ocena próbki systemu (F) 10% 10 



 
 
 

 

UWAGA! 
Podanie okresu krótszego niż 24 miesiące lub nie podanie żadnego okresu gwarancji jest tożsame z niespełnieniem 
wymagania czego konsekwencją jest odrzucenie oferty jako niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. 

 
 

3. W kryterium ocena próbki systemu (F) – punkty zostaną przyznane w skali od 1 do 5 w zależności od stopnia 
spełnienia wymagania: 

 

LP wymaganie Definicja co podlega ocenie 
Ocena 

1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt 

1. wygląd aplikacji 

Zamawiający w ramach wymagania oceniać będzie: 

          

Czytelność prezentowanych elementów: 

stały podgląd kluczowych danych pacjenta przebywającego na 
oddziale (lekarz, łóżko, sala, nr ks. głównej, nr ks. oddziałowej, 
status ubezpieczenie, rozpoznanie) 

prezentacja wyników laboratoryjnych w formie wykresu i 
zamiennie tabeli 

prezentacja parametrów życiowych (temperatura, tętno, ciśnienie, 
wyniki badań laboratoryjnych) w formie wykresu na osi czasu 
wyróżniającego kolorystycznie przekroczenie norm, z 
możliwością jednoczesnego wyświetlania wybranych parametrów 
życiowych i wyników badań 

możliwość wyświetlania rodzajów dokumentów w podziale na 
różne grupy użytkowników, np. Pielęgniarka widzi zakres 
dokumentacji pielęgniarskiej, lekarz - lekarskiej 

możliwość  określania i wyświetlania dokumentów "ulubionych" 
lub najczęściej używanych na początku listy wszystkich 
dokumentów. Użytkownik sam zarządza które dokumenty mają 
się wyświetlać w pierwszej kolejności 

Jednolitość interfejsu użytkownika w zakresie ruchu chorych i 
ambulatorium 

2. 
Intuicyjność w 

zakresie obsługi 

Zamawiający w ramach wymagania oceniać będzie: 

          

Funkcjonalność wyszukiwarki danych: 

wyszukiwanie pacjenta łącznie po Nazwisku lub fragmencie, 
Imieniu (lub fragmencie), nr PESEL (lub fragmencie) bez 
konieczności zmian kryteriów wyszukiwania  

wyszukiwanie procedury ICD9 łącznie po początku nr kodu i 
nazwie bez konieczności zmian kryteriów wyszukiwania 

wyszukiwanie lekarzy łącznie po Nazwisku, Imieniu, PWZ bez 
konieczności zmian kryteriów wyszukiwania 

Nawigację systemu 

przechodzenie pomiędzy oknami bez konieczności zamykania 
aplikacji  

3. Złożoność Zamawiający w ramach wymagania oceniać będzie:           



 
 
 

 

wprowadzania 
danych autouzupełnianie danych poprzez kopiowanie z wcześniej 

wypełnionych dokumentów 

autouzupełnianie pól wyboru w przypadku gdy wszystkie dane są 
prawidłowe 

tworzenie szablonów opisów i zarządzanie nimi 

4. 
Dostęp do 
informacji 

Zamawiający w ramach wymagania oceniać będzie: 

          

prezentację braków wymaganych a nieuzupełnionych 
dokumentów 

dostęp do historycznych danych medycznych pacjenta 

podgląd zmian dokumentów  

5. 

Dostęp do 
informacji 

zgromadzonej w 
systemie EDM 

Zamawiający w ramach wymagania oceniać będzie: 

          

możliwość chronologicznej prezentacji dokumentacji medycznej 
pacjenta z przeszukiwaniem dokumentów po: oddziale, dacie, 
lekarzu 

możliwość odnotowanie zgody przez pacjenta (jeśli wcześniej 
pacjent nie wyraził takiej zgody) na dostęp do jego dokumentacji 
w momencie wizyty w gabinecie.  

możliwość szybkiego tworzenia dowolnego rekordu pacjenta na 
podstawie danych prezentowanych w EDM 

6. 

Dostęp do danych 
zgromadzonych 

na portalu 
pacjenta 

Zamawiający w ramach wymagania oceniać będzie: 

          

z poziomu własnego konta pacjent widzi kto przeglądał jego 
dokumentację medyczną 

pacjent sam nadaje uprawnienia lekarzom do wybranej przez 
siebie własnej dokumentacji medycznej na określony okres czasu 
wybranemu lekarzowi 

 
W przypadku kryterium Ocena próbki systemu (F) oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do 
dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru: 

F= Fx/Fmax x 10 

gdzie: 
F – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta „x” za kryterium „Ocena próbki systemu (F)”; 
Fx – suma punktów cząstkowych przyznanych badanej ofercie za kryterium „Ocena próbki systemu (F)”; 
Fmax – maksymalna liczba punktów cząstkowych jakie może otrzymać badana oferta; 
 
Komisja Konkursowa podczas prezentacji próbki oceni w systemie każde z 6-ciu wymagań w skali punktowej 1-5. 
Każda oferta w ramach opisanej powyżej oceny może uzyskać maksymalnie 30 punktów (6 wymagań ocenianych po 
maksymalnie 5 punktów). 
 
Łączna ilość punktów ocenianej oferty (cz.I): W1 = C + G  + F  
W1 – ocena końcowa,  
C, G, F, – poszczególne kryteria wskazane powyżej. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość (sumę) punktów w ramach ww. kryteriów. 

II. Dostawa sprzętu informatycznego. 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. W kryterium cena (C) – dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany wzór: 

C = Cmin / Cx x 90 
gdzie: 
C – ilość punktów badanej oferty w tym kryterium, 
C min – najniższa cena w tym kryterium spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,  
C x – cena badanej oferty. 
 
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie trzeciej i następnych cyfr po przecinku, 
trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę.  
 
 
2. W kryterium deklarowany okres gwarancji (G) – punkty zostaną przyznane w następującej skali: 

 
0 pkt. - od 24 do 35 miesięcy włącznie; 
2 pkt. - od 36 do 47 miesięcy włącznie; 
5 pkt. - od 48 do 59 miesięcy włącznie; 
10 pkt. - od 60 miesięcy. 
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące 
 
UWAGA! 
Podanie okresu krótszego niż 24 miesiące lub nie podanie żadnego okresu gwarancji jest tożsame z niespełnieniem 
wymagania czego konsekwencją jest odrzucenie oferty jako niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. 

 
Łączna ilość punktów ocenianej oferty (cz. II)): W2 = C + G   
W2 – ocena końcowa części II,  
C, G,– poszczególne kryteria wskazane powyżej. 
 
1.3. Szkolenia 
 
 
 
 

1. W kryterium cena (C) – dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany wzór: 
C = Cmin / Cx x 100 

gdzie: 
C – ilość punktów badanej oferty w tym kryterium, 
C min – najniższa cena w tym kryterium spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,  
C x – cena badanej oferty. 
 
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie trzeciej i następnych cyfr po przecinku, 
trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę.  
 

Kryterium Waga 
Liczba możliwych do 
uzyskania punktów 

Cena (C) 90% 90 

Deklarowany okres gwarancji 
(G) 

10% 10 

Kryterium Waga 
Liczba możliwych do 
uzyskania punktów 

Cena (C) 100% 100 



 
 
 

 

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (cz. III): W3 = C  
W3 – ocena końcowa części III,  
C, poszczególne kryteria wskazane powyżej. 
 
Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):  
 

W=W1+W2+W3 
Gdzie: 
W1 – punktacja uzyskana za cz. I 
W2 – punktacja otrzymana za cz. II 
W3 – punktacja otrzymana za cz. III 
 
Zamawiający wybierze do realizacji ofertę o najwyższej liczbie punktów „W”. 
 

 
VI. Oferta powinna zawierać: 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przygotowaną w języku polskim, w formie pisemnej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (zał. nr 6 do Zapytania Ofertowego).  
4. Oprócz formularza ofertowego do oferty należy dołączyć: 

3.1. Wypełniony załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załączoną próbką systemu 
przygotowaną zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszego zapytania. 
3.2 Opracowaną Koncepcję Wykonania Zamówienia przygotowaną zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. II 
–Opis przedmiotu zamówienia. 
3.3. Kserokopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. 
3.4. Wykaz + dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt. IV.3) a i b – wg wzoru 
Oferenta. 
3.5. Oświadczenie o braku powiązań (osobowych i kapitałowych) z Zamawiającymi (zał. 5 do Zapytania 
Ofertowego). 
3.6. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 
3.7. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. 

5. Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez Oferenta. 

6. Oferty złożone w innej formie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie. 
7. Oferta musi być podpisana przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych. 
9. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach dokumentów przygotowanych 

przez Zamawiającego. 
 

VII. Sposób i miejsce złożenia oferty: 

1. Podpisaną przez Wykonawcę ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczyć osobiście z 
dopiskiem: 

„ Dostawa oprogramowania, systemów, urządzeń i sprzętów oraz przeszkolenie personelu, zapytanie 
ofertowe nr 3/2017. Nie otwierać przed 09 czerwca 2017 r. godz. 12:00” 

na adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Psychiatrii” Sp. z o.o., 82-550 Prabuty, ul. Kuracyjna 
30, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 czerwca 2017r., godz. 12:00 

2. Za termin wpływu ofert przyjmuje się termin dostarczenia dokumentacji do siedziby Zamawiającego wskazanej 
w pkt.1 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 



 
 
 

 

4. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

VIII. Kontakt z Zamawiającym 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1030 ze zm.). 

2.  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  
Kierownik projektu – Joanna Ryzop, e-mail: ue@centrum-psychiatrii.pl, tel. 606247514 
Inżynier wdrażanego projektu – Łukasz Brzoza, e-mail: lukaszbrzoza@gmail.com, tel.   501403018 

4. Wszelka korespondencja powinna być oznaczona nr sprawy (Zapytanie ofertowe nr 3/2017) i skierowana 
do Zamawiającego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Psychiatrii” Sp. z o.o., 82 550 Prabuty, 
ul. Kuracyjna 30,  drogą elektroniczną: ue@centrum-psychiatrii.pl  

5. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie zapytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i sposobu 
przygotowania oferty należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres email: 
lukaszbrzoza@gmail.com, ue@centrum-psychiatrii.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.06.2017 r.  

6. Zapytania wnoszone po ww. terminie pozostaną bez rozpatrzenia.  
7. Zamawiający umieści odpowiedzi na zadane pytania na stronie internetowej Zamawiającego www.centrum-

psychiatrii.pl  oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  bez ujawniania źródła ich 
pochodzenia w terminie do dnia 06.06.2017 r. 

8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, co oznacza, że wszelka korespondencja w innym języku 
niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
 

IX. Szczegółowa procedura Postępowania Ofertowego: 

1. Ocenie poddane zostaną oferty spełniające warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Pozostałe 
oferty zostaną odrzucone. 

2. W dniach 9 -12 czerwca 2017r.  Zamawiający przeprowadzi analizę otrzymanych ofert. W tym czasie 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień dotyczących zakresu oferty. 

3. Wybór i ogłoszenie wybranych Wykonawców nastąpi najpóźniej do dnia 22 czerwca 2017r. Wykonawcy 
zostaną pisemnie bądź mailowo poinformowani, o wyborze ich ofert.  

4. Zapytanie ofertowe może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
5. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 

O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 
przesłali ofertę. 
 

X. Informacje końcowe 

1. Niniejszej zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego 
http://www.centrum-psychiatrii.pl/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

2. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.  
3. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją niniejszego postępowania, za wyjątkiem 
odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie. 

4. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze. 
5. Poprzez złożenie oferty oferent akceptuje warunki postępowania wskazane w niniejszym Zapytaniu ofertowym 

i załącznikach do niego. 
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczony od dnia terminu składania ofert. 
7. Wynagrodzenie za realizację zadań będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej VII. 



 
 
 

 

Zdrowie, Działania 7.2. Systemy Informatyczne i telemedyczne. 
 

XI. Lista załączników 

1. Opis przedmiotu zamówienia – oprogramowanie 
2. Opis przedmiotu zamówienia – sprzęt informatyczny 
3. Opis przedmiotu zamówienia – szkolenia 
4. Opis przedmiotu zamówienia – wymagania dot. próbki i sposób jej oceny. 
5. Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem  
6. Formularz ofertowy 
7. Wzór umowy. 

 
 

 

 

 
 


