Warszawa, dnia 11.07.2016
SPZOZ.U.486 /2016
OGŁOSZENIE
(zapytanie ofertowe)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do
składania ofert na realizację usługi związanej ze świadczeniem serwisu pogwarancyjnego na
dostarczone systemy informatyczne w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług
medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów
poprzez uruchomienie portalu wraz z e-usługami
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
 świadczenie serwisu pogwarancyjnego portalu pacjenta wraz z E-usługami oraz integracjami z
systemem Medicus On-Line.
 świadczenie serwisu pogwarancyjnego moduł elektronicznego obiegu dokumentów wraz z
elektroniczną dokumentacją medyczną działających w ramach Systemu Informatycznego
Medicus On Line.
Wykonawca będzie świadczył usługę serwisu pogwarancyjnego przez okres 24 miesięcy
zapewniającą:
a) Wysoką wydajność przetwarzania danych oferowanego oprogramowania.
b) Zapewnienia bezawaryjnej pracy posiadanych modułów wraz z integracją z pracującym u
Zamawiającego systemem Medicus OnLine.
c) Konserwacje baz danych dostarczonych razem z modułami
d) Bezpieczeństwo użytkowania i składowania danych:
- zapewnienie ciągłej pracy systemu poprzez takie zduplikowanie zasobów aby zagwarantować
płynną pracę systemu
- zapewnienie możliwości automatycznego sporządzania kopii zapasowych wszystkich danych w
sposób umożliwiający ich odtwarzanie w trybie Disaster Recovery
2. Wymagany okres realizacji usługi – 24 miesiące od podpisania umowy.
3. Cena podana w ofercie musi obejmować całość wynagrodzenia, które zamawiający będzie
zobowiązany do zapłacenia wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty, uwzględniającego w
szczególności spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego określonych ww. szczegółowym

zakresie prac.
1) Cenę oferty należy podać w oparciu o:
- cenę ofertową stanowiącą sumę cen jednostkowych poszczególnych pozycji wymienionych w
szczegółowym zakresie prac. Ostateczna cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich i
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Przy obliczaniu wartości brutto należy stosować zasadę
obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie ze wzorem:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
- kryterium CENA – waga 100, maksymalna ilość punktów 100;
W odniesieniu do kryterium CENA, przez „cenę” rozumie się całkowitą cenę badanej oferty o
której mowa w pkt. 3 niniejszego ogłoszenia. Oferta proponująca cenę najniższą w danym pakiecie
otrzyma w kryterium CENA maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe
otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
3) Kryterium CENA będzie obliczane według następującego wzoru:
cena najniższa x waga kryterium
cena badana
= uzyskana ilość punktów
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy PZP, tj. ofertę, której na podstawie kryteriów oceny ofert przyjętych
w ogłoszeniu przyznano najwyższą sumę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Zainteresowanych prosimy o kontakt: Paweł Kurek tel.: 781-601-600 w godz. 8:00 – 14:00.
5. Oferty należy składać w terminie do 15.07.2016r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2) faxem na numer 22 641-52-14
3) pocztą elektroniczną: pawel.kurek@zozursynow.pl
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów
Grażyna Napierska

