
 

 

 
ZDT.040.7.2018        Olsztyn, dnia 21.09.2018 r.  

 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
 
I.  Przedmiot zamówienia :  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad pracami 
adaptacyjnymi oraz pracami instalacyjnymi w ramach w ramach realizacji projektu 
pn.: „Wytwarzanie i zarządzanie elektronicznym dokumentem medycznym oraz rozwój 
e-usług w SPZGiChP w Olsztynie” realizowany na podstawie nr RPWM.03.02.00-28-
0020/17-00 z dnia 27 marca 2018 roku, w ramach Osi Priorytetowej 3 - „Cyfrowy 
Region”, Działania 3.2 - „E-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego  ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr 
RPWM.03.02.00-28-0020/17-00  z dnia  27.03.2018 roku. 

2. Zakres rzeczowy nadzoru dotyczy realizacji zadania pn. „Rozbudowa zintegrowanego 
systemu informatycznego (HIS) oraz zwiększenie funkcjonalności istniejących i 
uruchomienie nowych e-usług, modernizacja istniejącej serwerowni, rozbudowa sieci 
LAN i WiFi oraz zakup sprzętu kom”.  

3. Realizacja zadania  została podzielona na części: 
3.1. Zadanie nr 1  - rozbudowa  zintegrowanego systemu informatycznego (HIS), 
zwiększenie funkcjonalności istniejących i uruchomienie nowych e-usług oraz 
modernizacja istniejącej serwerowni, 
3.2. Zadanie nr  2 – polegające na rozbudowie istniejącej sieci strukturalnej (LAN) oraz  
Wi-Fi w obiektach SPZGiChP w bryłach A, B, C i E) zgodnie z dokumentacją projektową 
pracowni projektowej „ASTEL” Adam Suplewski  z Olsztyna pn.: „Rozbudowa sieci 
logicznej i dedykowanej sieci elektrycznej”; 
3.3. Zadanie 3 – polegające na dostawie sprzętu komputerowego (komputerów, 
laptopów, monitorów) i innych urządzeń elektronicznych wraz z montażem, 
uruchomieniem i szkoleniem.  

4. Szczegółowy zakres i opis robót stanowiących przedmiot nadzoru zawiera 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z   załącznikami (w tym 
dokumentacja projektowa i umowa)  znajdująca się na stronie 
http://pulmonologia.olsztyn.pl/index.php/zamowienia-publiczne-i-
konkursy/zamowienia-publiczne/1022-postepowanie-nr-doz-383-19-2018-na-
rozbudowe-zintegrowanego-systemu-informatycznego-his-oraz-zwiekszenie-
funkcjonalnosci-istniejacych-i-uruchomienie-nowych-e-uslug-modernizacje-
istniejacej-serwerowni-rozbudowe-sieci-lan-i-wifi-oraz-zakup-sprzetu-komputerowego. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 stanowią integralną część niniejszego zapytania.  
 

II. Zamawiający:  
 

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy I Chorób Płuc   

ul. Jagiellońska 78 

10-357  Olsztyn  

Strona: www.pulmonologia.olsztyn.pl  

E-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl  



 

 

Godziny urzędowania: 7.25 – 15.00  

Telefon  89/53-29-01, fax 89/ 532 29 76 

 

III. Zakres  przedmiotu zamówienia:  
 

Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji przedmiotu 
umowy obejmuje: 
1. Bieżącą weryfikacje realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym wykonawców poszczególnych zadań; 

2. Sprawowanie kontroli nad przebiegiem inwestycji, kontrolowanie realizacji projektu pod 

względem terminowości, poprawności oraz zgodności prowadzonych prac z umowami 

zawartymi z Wykonawcami poszczególnych zadań, informując Zamawiającego o 

wszelkich niezgodnościach i zagrożeniach realizacji projektu. 

3. Przekazywanie Zamawiającemu wszelkich opinii, dokumentów, informacji oraz analiz 

związanych z realizacja projektu. 

4. Udział w odbiorach sprzętu i usług wynikających z realizacji poszczególnych 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym składanie uwag w protokole 

odbioru. 

5. Wsparcie Zamawiającego w prowadzeniu odbiorów technicznych wykonanej 

infrastruktury informatycznej. 

6. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji zadania; 

7. potwierdzenie zgłoszenia wykonawcy gotowości zadania inwestycyjnego  do odbioru 

końcowego ; 

8. sprawdzenie dokumentacji powykonawczej przedłożonej przez wykonawcę robót; 

 
Szczegółowy zakres zobowiązań Zleceniobiorcy zawiera projekt umowy stanowiący 
załącznik nr 3. 
  
IV. Warunki udziału w postępowaniu:  

Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki dotyczące posiadania 

kompetencji lub uprawnień i zdolności technicznej lub zawodowej w realizacji usług 

tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia.  

Na potwierdzenie powyższego warunku oferent załączy wykaz osób skierowanych do 

realizacji przedmiotu zamówienia spełniających poniższe wymagania: 

• Osobę posiadającą min. 3 letnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu 

infrastrukturą IT, m.in. w zakresie urządzeń serwerowych, macierzy, wirtualizacji, 

urządzeń sieciowych, a także licencjonowania oprogramowania (m.in. systemowego, 

bazodanowego, itp.); 

•  osobę posiadającą  uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń    elektrycznych i 

elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa 

budowlanego.  

 

V. Kryterium oceny ofert 
  



 

 

Cena - 100%  

Cena ofertowa obejmować powinna wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

 

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest uzależniony od terminu realizacji robót 
budowlanych. Zakończenie realizacji wszystkich zadań planowane jest do 30.06.2019 roku. 
Usługa nadzoru inwestorskiego będzie świadczona do dnia podpisania bezusterkowego 
protokołu końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż do 15.07.2019 r. 
 

VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:  

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

2. Sporządzony przez oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, 

formularz ofertowy.  

3. Sporządzony przez oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 wykaz osób 

skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

VIII. Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia; 

3.  Załącznik nr 3 – Projekt umowy;  

IX. Informacje dodatkowe:  

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez 

podania przyczyny.  

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

Jolanta Grabińska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, tel. 0 89/532-29-01. 

 

Wszelkie zapytania dotyczące przygotowania Oferty należy kierować do Zamawiającego 

drogą elektroniczną lub faksem, w terminie do  dnia 25.09.2018 r. 



 

 

Oferent musi przygotować i podpisać Ofertę w wersji papierowej, opatrzoną dopiskiem „ 

Oferta – dotyczy: ZDT.040.7.2018” 

Ofertę należy dostarczyć (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) w podpisanej kopercie na 

adres Zamawiającego, nie później niż do dnia  27.09.2018   r.  do godz. 12.00 na adres: 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc  

Ul. Jagiellońska 78 

10 – 357 Olsztyn  

(Sekretariat)  

         

        Z-ca Dyrektora 

               Jolanta Grabińska 

 


