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Wrocław, dnia 21.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 50 000 złotych

na opracowanie: analizy przedwdrożeniowej, analizy wymagań biznesowych,
uwarunkowań dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych oraz
specyfikacji funkcjonalnej systemu
W związku z realizacją projektu pt. „Platforma e-usług ENDOMED” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty na
realizację przedmiotowego zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) zgodnie z zasadą rozeznania rynku opisaną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
A. ZAMAWIAJĄCY
ENDO-MED s.c.
pl. Solidarności 1/3/5
53-661 Wrocław
NIP: 8840021617
REGON: 930175596
B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowań, na które składają się następujące
dokumenty:
a. Analiza przedwdrożeniowa – dotycząca opisu procesów w organizacji, ustalenie ról i
funkcji dla użytkowników systemu informatycznego oraz opisu uwarunkowań
technicznych dla nowych modułów, pod kątem ich integracji z fragmentami systemu,
które już zostały wdrożone.
b. Analiza wymagań biznesowych, projekt architektury logicznej i technicznej systemu
oraz szczegółowa specyfikacja funkcjonalna systemu
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c. Opracowanie uwarunkowań dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania i przesyłu
danych medycznych uwzględniającej wymagania PN EN 13606 4:2007 Informatyka w
ochronie zdrowia. Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej. Część 4
Bezpieczeństwo danych) oraz
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Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej systemu uwzględniającej wymagania normy
PN EN ISO 10781 (model funkcjonalny systemu elektronicznej dokumentacji
zdrowotnej) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej.
2. Zleceniobiorca ma obowiązek dokonywania zmian, poprawek, uzupełnień, modyfikacji i
udzielania wyjaśnień do analizy i pozostałych opracowań przez cały okres opracowywania
dokumentacji, jak i udzielania wyjaśnień do analizy i pozostałych opracowań w okresie
późniejszego wdrażania projektu (tj. do 30.03.2018 r.).
3. Na sporządzenie procedur systemowych bezpieczeństwa danych składa się również udział
Wykonawcy w spotkaniach konsultacyjnych z Zamawiającym w jego siedzibie (ok 5 spotkań).
4. Opracowania, które stanowić będą załącznik do dokumentacji projektu należy sporządzić
zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi Wytycznymi i normami.
5. Wszystkie dokumenty będące przedmiotem zapytania należy złożyć w wersji papierowej – w 3
egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (w wersji edytowalnej, zawierającej otwarte
formuły obliczeniowe do wszystkich obliczeń dokonanych w analizie przedwdrożeniowej).
6. Z dniem odbioru dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia przez Zamawiającego, na
Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, na wszystkich polach eksploatacji wraz z
wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych
elementów. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczenia co do
terytorium, czasu i ilości egzemplarzy.
7. Opis przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):


72240000-9 – Usługi analizy systemu i programowania

C. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga wykonania zamówienie w terminie do trzech tygodni od dnia podpisania
umowy.

D. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
(obejmujące doświadczenie wykonawcy):
a) odnośnie punktu B 1.a) tj. Analiza przedwdrożeniowa
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał:
co najmniej jedną analizę przedwdrożeniową dla projektu finansowanego ze środków UE,
którego celem było wdrożenie e-usług w zakresie e-zdrowia, który to projekt był
realizowany przez podmiot leczniczy funkcjonujący w ramach publicznego systemu
ochrony zdrowia. Analiza przedwdrożeniowa powinna była obejmować m.in. opis
Strona 2



3

uwarunkowań technicznych, opis migracji danych oraz integracji z systemami
zewnętrznymi.


co najmniej jedną analizę przebiegu procesów i wykonywanych ról na stanowiskach
pracy dla podmiotu leczniczego funkcjonującego w ramach publicznego systemu ochrony
zdrowia

b) odnośnie punktu B 1.b) tj. b.

Analiza wymagań biznesowych

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał co najmniej jeden projekt architektury logicznej i i technicznej
systemu oraz szczegółową specyfikację funkcjonalną systemu. Analiza powinna być była
wykonana na rzecz podmiotu leczniczego funkcjonującego w ramach publicznego systemu
ochrony zdrowia oraz dla projektu finansowanego ze środków UE, którego celem było
wdrożenie e-usług w zakresie e-zdrowia
c) odnośnie punktu B 1.c) tj. Opracowanie uwarunkowań dotyczących bezpieczeństwa
przetwarzania i przesyłu danych medycznych oraz Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej
systemu
 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu uwarunkowań
dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania i przesyłu danych medycznych uwzględniającej
wymagania PN EN 13606 4:2007 Informatyka w ochronie zdrowia. Przesyłanie elektronicznej
dokumentacji zdrowotnej. Część 4 Bezpieczeństwo danych) oraz opracowaniu specyfikacji
funkcjonalnej systemu uwzględniającej wymagania normy PN EN ISO 10781 (model
funkcjonalny systemu elektronicznej dokumentacji zdrowotnej) oraz Rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej. Analiza powinna być była
wykonana na rzecz podmiotu leczniczego funkcjonującego w ramach publicznego systemu
ochrony zdrowia oraz dla projektu finansowanego ze środków UE, którego celem było
wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza winno zostać
załączone do oferty.
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4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie,
poszczególne warunki określone w ust. 1 mogą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub
łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie się o nie ubiegających.
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E. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z powyższych okoliczności wykonawca zostanie wykluczony z
postępowania.
2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również:
1) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz. 437 i 544);
2) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
3) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015r. poz. 233, z późn. zm.)

3. Wykluczenie wykonawcy nastąpi:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4.
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2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia
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F. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK
WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PODSTAW

1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych zamówień (potwierdzających spełnienie warunków udziału o których
mowa w sekcji D) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór
wykazu przedstawia Załącznik nr 1.
2) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, o
których mowa w Części E ust. 1 niniejszego Zapytania ofertowego, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust. 1 składane są w oryginale z zastrzeżeniem ust.
2.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz dowody o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą
zostać złożone przez wykonawcę w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
5. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków
udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, z którego będą wynikać kwoty
wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano niniejsze Zapytanie ofertowe.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy ww.
oświadczenia lub dokumenty są sporządzone w innym języku niż język polski wykonawca
przedstawi tłumaczenia na język polski wskazanych przez siebie pobranych samodzielnie przez
zamawiającego dokumentów.
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7. W przypadku wykonawców wspólnie się ubiegających o zamówienie, każdy z nich jest
zobowiązany do złożenia dokumentów/oświadczeń o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6.
Pozostałe dokumenty mogą zostać złożone przez pełnomocnika.
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8. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcom termin na uzupełnienie dokumentów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-6, o ile oferta wykonawcy nie będzie podlegała odrzuceniu
9. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy nie złożyli lub w
przypadku wezwania do uzupełnienia nie uzupełnili dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 6,
lub uzupełnione dokumenty będą zawierały braki lub błędy.

G. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) Renata Masłowska

H. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium celem udziału w postępowaniu.

I.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

J.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
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1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego.
6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez wykonawcę.
8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze/ewidencji lub osobę
(osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
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9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę) działa na podstawie
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem, musi zostać dołączone do oferty.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający
się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę.
14. W ramach oferty wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz Oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania
ofertowego,
2) Oświadczenia o których mowa w sekcji F.
3) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie
informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
ENDO-MED s.c.
pl. Solidarności 1/3/5
53-661 Wrocław
Opracowanie: analizy przedwdrożeniowej, analizy wymagań biznesowych,

uwarunkowań dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych oraz
specyfikacji funkcjonalnej systemu
w ramach projektu pn. „Platforma e-usług ENDOMED”
Nie otwierać przed 29 września 2017 do godz. 12.00

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

16. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
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18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg
takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian,
zostaną dołączone do oferty.
19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.

K. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Oferta wykonawcy zostanie odrzucona gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego,
2) wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ,
4) została złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (również gdy nie złoży
odpowiedzi na wezwanie do dokonania tej czynności),
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

L. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 29.09.2017 r. do godziny 10:00 (wiążąca jest
data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście
na adres Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

ENDO-MED s.c.
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4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego:
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pl. Solidarności 1/3/5
53-661 Wrocław

Ł. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu ofertowym, stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego

2.

Podane w Formularzu oferty ceny muszą obejmować wszystkie koszty realizacji prac z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Ceny muszą być podane
w złotych polskich, cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.

Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i
nie będą podlegały zmianom.

4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
7.

Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

M. KRYTERIA OCENY OFERT
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający oceniać będzie oferty w oparciu o następujące
kryteria:

1.

Cena

1.1

Łączna cena
oferty brutto

2.
2.1

Termin realizacji
zamówienia

0-80
20 punktów
0-20

Sposób oceny

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------Cena badanej oferty
Strona 9

kryterium

Maksymalna
liczba
punktów do
zdobycia
80 punktów

x 80 pkt

Najkrótszy oferowany termin realizacji
T = -----------------------------------------------x 20 pkt
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Termin oferowany w ofercie badanej
RAZEM

100

2. Ocena oferty, w tym punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach, będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.

N. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do
podpisania umowy na realizację Zamówienia.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
4. W przypadku gdy cena oferty wybranej jako najkorzystniejsza lub ceny wszystkich złożonych ofert
przewyższać będzie środki jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego
zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.
O. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia dotyczącego należytego wykonania umowy.
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P. DODATKOWE INFORMACJE
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do
niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak
również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
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Integralną częścią niniejszego Zapytania ofertowego stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór wykazu zamówień
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy
Załącznik nr 3 – wzór Formularza ofertowego
Załącznik nr 4 – wzór umowy
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1.
2.
3.
4.

