Olsztyn, 21.08.2017r.

Znak sprawy: 19N.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
na
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu pn.”Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej
w Olsztynie”
1. Zamawiający
Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn
NIP: 739-30-34-091, REGON: 510876884
Telefon/faks: 89 537 32 72
2. Zasady szczególne.
Podstawa prawna: Regulamin udzielania przez Przychodnię Specjalistyczną w Olsztynie
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30000
euro.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. z póz. zm.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizowanego
w ramach działania RPWM.03.03.00 e-zdrowie, oś priorytetowa: Cyfrowy region
RPWM.03.00.00, Numer naboru: RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/16.
3. Opis przedmiotu zamówienia.

Świadczenie usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu: „Wdrożenie usług e- zdrowia
w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania.
4. Termin wykonania zamówienia: od 1.09.2017r. do czasu zakończenia projektu (przewidywany
termin zakończenia projektu 30.09.2018r.)
5. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie musi złożyć Wykonawca w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
a) Wypełniony druk oferty przetargowej stanowiącej załącznik nr 2,
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (KRS
lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
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d) W postępowaniu publicznym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna ten warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie
udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał następujące usługi:
•
•

co najmniej 1 usługi w ramach, której opracował Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia dla projektu informatycznego, którego wartość wynosiła
min. 300 000 zł brutto.
co najmniej 1 usługi w ramach, których wykonywał na rzecz Jednostki sektora
finansów publicznych usługi doradcze dotyczące doradztwa merytorycznego i/lub
pełnienia funkcji koordynatora projektu i/lub rozliczania projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych o wartości dotacji nie mniejszej niż
450 tys. zł.

Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie w/w usług tj. referencji lub
protokołów odbioru usług pochodzących od jednostek sektora finansów publicznych.
Usługi wymienione wyżej mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub różnych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
9. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z warunkami podanymi
w zapytaniu ofertowym, a następnie ocenione przez Komisję zgodnie z kryteriami wyboru
Oferty.
10. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbędzie się wg zasady spełnia/nie spełnia.
11. W toku dokonywania oceny złożonych Ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści Ofert i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
12. Wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu:
a) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w prowadzonym
postępowaniu,
b) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
postępowania,
c) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub
złożone dokumenty zawierają błędy,
d) Wykonawców, którzy na wezwanie Zamawiającego nie złożyli wyjaśnień.
13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, gdy:
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a) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej
konkurencji.
c) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
d) Została złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert.
e) Zawiera cenę wyższą niż założona przez Zamawiającego.
16. Oczywiste omyłki
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
17. Zamawiający odstępuje od konieczności wniesienia wadium.
18. Sposób i termin złożenia oferty
a) Oferta oraz wszystkie załączniki do niej muszą być podpisane przez osoby uprawnione
zgodnie z prawem do reprezentowania Wykonawcy,
b) Wszystkie strony w ofercie muszą być parafowane i numerowane. Numerację należy
rozpocząć od pierwszej strony.
c) Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie, datowane i parafowane
przez osobę podpisującą Ofertę.
d) Ofertę należy przygotować w języku polskim, wszelkie dokumenty składane do oferty
muszą być przetłumaczone na język polski.
e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne z przygotowaniem i przedłożeniem swojej
oferty.
f) Złożone w postępowaniu lub na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składnia ofert.
g) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kserokopii dokumentów wymaganych
w zapytaniu ofertowym, ale muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
uprawnionego (-ych) przedstawicieli Wykonawcy.
h) Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści.
i) Kopertę zawierającą ofertę należy opatrzyć napisem:
„Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu”– nie otwierać przed 31.08.2017r. godz. 12:10
j)

Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pok. Nr 205) siedziby Zamawiającego:
Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn do dnia
31.08.2017r. do godziny 12:00.
k) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed terminem składania ofert. Zmiany
należy złożyć wg takich samych zasad jak zasady składania ofert z dopiskiem:

„Zmiana do oferty na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – nie otwierać przed 31.08.2017r. godz.
12:10”.
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l)

19.
a)

b)
c)
d)
20.

Oferty zostaną otwarte w dniu 31.08.2017r. o godz. 12:10, Sala konferencyjna – pokój nr
010.
m) Otwarcie ofert jest jawne.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się składanie pytań do zapytania
ofertowego drogą elektroniczną – e-mail: przetargi.pso@gmail.com
Każda ze stron może żądać potwierdzenia otrzymania informacji pisemnie.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów zapytania
ofertowego.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na każde pytanie dotyczące SIWZ, które zostanie
zadane Zamawiającemu nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.
Odpowiedzi dotyczące postępowania będą umieszczone na stronie Zamawiającego:
http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl/index.php?id_kat=29
Załączniki
a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2
c) Projekt umowy – załącznik nr 3
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