
 
ZDT.040.05.2017       Olsztyn, dnia 23 sierpnia 2017 r.  
 
 
Na podstawie art. 4  pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 

2015 roku, poz. 2164 z późniejszymi zmianami),  zapraszamy do złożenia oferty: 
 
I.  Przedmiot zamówienia :  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bieżącego nadzoru i obsługi serwisowej 

systemów informatycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Olsztynie, a mianowicie systemów: CliniNET, STER, SakPRO, NetRAAD  autorstwa firmy 
CompuGroup Medical Polska, LAB3000 autorstwa firmy InfoPublishig, EuroSoft Apteka 
autorstwa firmy EuroSoft, Business Intelligence autorstwa firmy Oracle na zasadach określonych 
w załączniku nr 1. 

 
2. Systemy wymienione w ust. 1 są zintegrowane w ramach systemu informatycznego 

Zamawiającego. Przedmiot zapytania obejmuje także nadzór i serwis systemu ich integracji. 

3. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 i 2  na zasadach określonych w Załączniku nr 1 
realizowany będzie na podstawie projektu umowy stanowiącej załącznik nr 2. 
 

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. Warunki udziału w postępowaniu:  

Wykonawcy 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 Wykonawca załączy oświadczenia producentów  systemów 

będących przedmiotem zamówienia, do świadczenia usług serwisu i bieżącego nadzoru oraz do 

oferowania usług związanych z systemami objętymi przedmiotem niniejszej Umowy. Na potwierdzenie 

powyższego Wykonawca przedstawi stosowne upoważnienie, które będzie stanowiło załącznik nr 2 do 

umowy. 

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:  

1.09.2017 r – 31.08.2018 r. 

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



1. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia, 

formularz ofertowy.  

2. 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.  

3. Upoważnienie producentów  systemów będących przedmiotem zamówienia, do świadczenia 

usług serwisu i bieżącego nadzoru oraz do oferowania usług związanych z systemami objętymi 

przedmiotem zamówienia. 

VIII. Załączniki:  

Załącznik nr 1 -  Zakres usług serwisowych 

Załącznik nr 2 – Projekt umowy;  

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy; 

IX. Informacje dodatkowe:  

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia 

negocjacji w zakresie ceny.  

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, jgrabinska@pulmonologia.olsztyn.pl. 

 

Wszelkie zapytania dotyczące przygotowania Oferty należy kierować do Zamawiającego drogą 

elektroniczną lub faksem, w terminie do  dnia 25.08.2017 r. 

Oferent musi przygotować i podpisać ofertę w wersji papierowej, opatrzoną dopiskiem „ Oferta – 

dotyczy: ZDT.040.05.2017” 

 

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

Zamawiającego, nie później niż do dnia  29.08.2017  r.  do godz. 12.00 na adres: 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc  

Ul. Jagiellońska 78 

10 – 357 Olsztyn  

(Sekretariat) 

         

         Dyrektor 

                 Irena Petryna 


