Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Częstochowa, dnia 02 marca 2021 r.

ZAPYTANIE CENOWE NR 01/03/2021
Zakup wraz z dostawą i wdrożeniem specjalistycznego oprogramowania
medycznego w związku z realizacją projektu „Poprawa jakości i dostępności usług
medycznych świadczonych w ramach POZ i AOS”

2. ZAMAWIAJĄCY:
SANUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kopernika 45, 42-200 Częstochowa
NIP: 5732577457; Nr KRS: 0000216425
Dane kontaktowe:
e-mail: spzozkopernika@data.pl
tel.: (34) 324 51 17
Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zamówienia:
dr Piotr Janik
tel.: 602 380 957
e-mail: spzozkopernika@data.pl
2. INFORMACJE OGÓLNE:
- postępowanie prowadzone jest celem zachowania wymogów określonych w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020,
- prowadzone postępowanie ma na celu zapewnienie, że wydatek w projekcie zostanie poniesiony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, w sposób przejrzysty, racjonalny (celowy), oszczędny i efektywny,
- do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo
zamówień publicznych.
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz
wdrożeniem specjalistycznego oprogramowania, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podanym w zapytaniu cenowym.
2. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia jest następująca:
Lp.

1

1.

Opis sprzętu

Oznaczenie według CPV

2

3

Oprogramowanie komputerowe dedykowane poradniom AOS i POZ, umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz pozwalające na powiązanie i szybkie przekazywanie danych chorobowych poszczegól48000000-8 pakiety opronych pacjentów pomiędzy poradniami. gramowania i systemy inforOprogramowanie umożliwiające wdroże- matyczne
nie nowego sposobu rezerwacji kolejki
poprzez rejestrację online, pozwalające
48900000-7 różne pakiety
na skrócenie kolejek, ułatwiające pracę
personelu i poprawiające dostęp do leka- oprogramowania i systemy
komputerowe
rzy.
Funkcjonalność: rejestracja online, połączenie gabinetu internistycznego, pediatrycznego i stomatologicznego w system
gabinetami specjalistycznymi, swobodny
dostęp każdego lekarza do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.

Jednostka
miary

Ilość

4

zestaw

5

1

4. Opis przedmiotu zamówienia według nazwy i kodu określonego we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;
48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry i funkcjonalność określone
zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIANIA
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
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a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia,
b. dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 1 lit. a, b i c
następuje na podstawie Oświadczeń, złożonych przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania cenowego.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium: ,,spełnia" -,,nie spełnia". W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków dostępu, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta
Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.
6. KRYTERIA OCENY OFERT (informacja o wagach punktowych, opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert)
7.
Do oceny ofert zostaną zastosowane następujące kryteria wyboru:
Kryterium
Cena brutto

Waga
100 %

Sposób przyznawania punktów będzie następujący:
Podstawę do oceny ofert w kryterium „Cena brutto” stanowić będzie cena brutto oferty.
Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów (100 punktów). Punkty pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane wg następującej zasady:

Cb
Kc = -------- x 100 % x 100
Co
gdzie:
Cb – najniższa zaproponowana cena brutto
Co – cena brutto zaproponowana w ofercie badanej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto”
Maksymalną ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w zakresie kryterium ,,Cena
brutto” wynosi 100 pkt.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty wycenionej w walucie innej niż złoty, cena
brutto zostanie przeliczona na złotówki po kursie sprzedaży danej waluty opublikowanym
przez NBP dzień przed dniem, w którym dokona się oceny ofert.

Projekt „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych w ramach POZ i AOS jest finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1.
Infrastruktura ochrony zdrowia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę,
która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
Wartości punktowe w kryterium cena brutto zostaną podane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty będące odpowiedzią na niniejsze zapytanie cenowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: spzozkopernika@data.pl
Zamawiający dopuszcza także dostarczenie oferty pisemnej, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie cenowe
nr 01/03/2021. Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert, tj. 05 marca 2021 r.,
godz. 15.00, do siedziby Zamawiającego: SANUS Spółka z o.o., ul. Kopernika 45, 42-200
Częstochowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
2. Dla ofert przesłanych lub dostarczonych do siedziby Zamawiającego liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego (także w przypadku drogi pocztowej). Dla ofert
przesłanych drogą e-mail liczy się termin wpływu wiadomości na serwer pocztowy w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
3. Termin składania ofert upływa dnia: 05 marca 2021 roku, godz. 15.00. Oferty złożone
lub przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Cenowym.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Należy przygotować jeden egzemplarz oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór
jest załączony do niniejszego zapytania cenowego jako załącznik nr 2.
2. Do Formularza Oferty Wykonawca ma obowiązek załączyć następujące oświadczenia i
dokumenty:
a) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o
ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
według wzorów stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania cenowego.
c) Oświadczenie Oferenta dotyczące powiązań kapitałowych sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania cenowego.
3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Wartość oferty musi być przedstawiona w PLN.
5. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
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6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach rejestrowych do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty, udzielone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.
7. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
8. W przypadku przesyłania oferty wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na wskazany
adres e-mail, wskazane dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu przez osobę upoważnioną
do reprezentacji Wykonawcy należy zeskanować w plikach PDF.
9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę) bądź
ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Niezłożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym przez Zamawiającego terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych dowodów na spełnianie kryteriów deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie.
12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (UMOWY)
Do 30 dni, licząc od daty podpisania umowy / uzyskania od Zamawiającego zlecenia.
10. MIEJSCE REALIZACJI UMOWY
SANUS Spółka z o.o., ul. Kopernika 45, 42-200 Częstochowa.
11. INFORMACJA NT. ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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 przeprowadzeniem procedury wyboru ofert a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinwactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia tego kryteriów następuje na podstawie Oświadczenia złożonego przez
Wykonawcy według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania cenowego.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium: "spełnia" -"nie spełnia".
W przypadku niespełnienia warunku dostępu, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.
Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu. Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.
12. ODRZUCENIE OFERTY
Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego w przypadku gdy:
1. zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia kryteriów dostępu określonych w
niniejszym zapytaniu cenowym,
2. zostanie podpisana przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę, która nie jest
umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do
oferty,
3. jej treść nie będzie odpowiadała warunkom określonym w zapytaniu cenowym
nr 01/03/2021 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania cenowego,
4. zostanie złożona po terminie,
5. Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień dotyczących treści oferty bądź nie uzupełni braków
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
6. Wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje.
Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.
13. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia
oferty w innym języku.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Wykonawcy
zobowiązani są przekazywać pisemnie na adres Zamawiającego, tj. wskazany w zapytaniu
adres do korespondencji.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazane za pomocą faksu lub
poczty elektronicznej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania cenowego. Odpowiedź zostanie udzielona przez Zamawiającego niezwłocznie pod warunkiem,
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że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania cenowego wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do godz. 15.00 dnia poprzedzającego termin składania ofert.
14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania
cenowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i
przypadkach:
a) w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku
od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z
późniejszymi zmianami), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
b) zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w
sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na
etapie podpisywania umowy;
c) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania
umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
15. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
16. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKU JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH
SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W PKT.
7 LIT. G PODROZDZIAŁU 6.5 WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI
WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 – 2020, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI, NA JAKICH ZOSTANĄ
UDZIELONE, O ILE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TEGO TYPU ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień.
18. INFORMACJE DODATKOWE
1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w
postępowaniu o wyniku za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego oraz
przesyłając informację Wykonawcom pocztą elektroniczną.
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2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, o terminie i sposobie podpisania umowy / udzielenia zlecenia.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Niniejsze zapytanie cenowe nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający nie odsyła złożonych ofert.
6. Zamawiający na każdym etapie ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania cenowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub
uzupełnieniu treści zapytania cenowego zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego.
8. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania cenowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny
na dokonanie zmian w ofercie.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy z Oferentem,
którego oferta otrzyma największą liczbę punktów, jeżeli cena oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
zgodnie z budżetem projektu.
Wykaz załączników do Zapytania Cenowego:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenia w zakresie spełniania kryteriów dostępu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych
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