
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

zakupu urządzeń oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem dla firmy 

MEDEOR PLUS Szpital Wielospecjalistyczny Marta Krajewska-Frankowska w 

ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2013 pn: 

„Wdrożenie e-wizyt dla ludności oraz kompleksowa informatyzacja szpitala Medeor Plus”. 

Nazwa osi priorytetowej i działania: 

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne.  

Działanie IV.2: E - usługi publiczne. 

 

WARUNKI  ZAMÓWIENIA 

 

   I : Informacje ogólne: 

1. Zamawiający – MEDEOR PLUS Szpital Wielospecjalistyczny Marta Krajewska-

Frankowska, ul. Ciesielska 8, 91-308 Łódź zaprasza do składania ofert na zakup 

urządzeń oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem 

2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jedynie na nowe urządzenia 

4. Rozliczenie za dostawę urządzeń nastąpi w PLN. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

 

 II : Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest  zakup urządzeń oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem: 

 

1. urządzenie sieciowe router VPN – szt. 1 

2. urządzenie sieciowe router z oprogramowaniem do kontroli i zarządzania siecią – szt.1 

3. urządzenia sieciowe - punkt dostępowy – szt.8 

4. zestawy komputerowe stacjonarne – szt.10 

5. serwer – szt. 1 

6. zasilacz awaryjny UPS – szt. 1 

7. wykonanie wewnętrznej infrastruktury sieciowej – szt. 1 

8. oprogramowanie dla części medycznej, administracyjnej i biurowej – szt. 10 

9. oprogramowanie typu e-wizyty – szt. 1 

10. oprogramowanie typu system darmowych powiadomień SMS/email – szt.1 

11. interfejs komunikacyjny pomiędzy oprogramowaniem dla części medycznej i 

administracyjnej a oprogramowaniem typu e-wizyty – szt. 1 



 

 

12. oprogramowanie pakiet biurowy – szt. 10 

13. oprogramowanie pakiet antywirusowy – szt. 1 

14. wdrożenie oprogramowania typu e-wizyty – szt. 1 

15. wdrożenie oprogramowania typu system darmowych powiadomień SMS/email – szt. 1 

16. instalacja i konfiguracja serwera i sieci komputerowej – szt. 1 

17. szkolenia pracowników – szt. 1 

 

Szczegółowe parametry techniczne urządzeń oraz założenia funkcjonalności 

oprogramowania i jego wdrożenia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  

 

III: Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu, jest udzielenie gwarancji na zakupione 

urządzenia na minimum 12 miesięcy, co deklaruje Dostawca w ofercie.   

2. Zapewnienie odpowiedniej jakości urządzenia, serwisu w miejscu realizacji projektu 

oraz terminu realizacji zamówienia. 

3. urządzenia muszą spełniać normy CE 

 

IV: Sposób obliczenia ceny ofertowej: 

1. Cena ofertowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z zakupem urządzeń, 

oprogramowania oraz jego wdrożenia. 

2. Cenę należy podać cyfrowo i słownie, wykazując kwotę netto, stawkę i kwotę 

podatku VAT oraz cenę brutto. 

 

V: Kryteria oceny ofert oraz ich opis: 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium :  

- cena – 100% 

2. Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru: 

cena 

Pb(C) = (Cn : Cb) x 100% 

- opis: 

Pb(C)  - ilość punktów 

Cn     - cena oferty najniższej 

Cb      - cena oferty badanej 

Gdzie: 

1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny. 

 

3. Do oceny przyjmuje się całkowitą cenę zamówienia brutto. 



 

 

VI: Termin wykonania zamówienia: 

1. Dostawa powinna nastąpić nie później niż do końca września 2015 roku 

 

VII: Sposób przygotowania ofert: 

1. Ofertę na poszczególne urządzenia oprogramowanie z wdrożeniem oferent składa na 

własnym formularzu ofertowym. 

2. Oferta musi być złożona w języku polskim.  

3. Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące firmę, zgodnie z dokumentem 

rejestrowym i przepisami prawa. 

4. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty, muszą być podpisane za zgodność z 

oryginałem w sposób czytelny. 

5. W przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej kopii, Zamawiający może zażądać 

przedstawienia oryginału dokumentu. 

6. Oferty składane w walutach obcych zostaną przeliczone na PLN wg kursu sprzedaży 

NBP na dzień otwarcia ofert na potrzeby wyboru oferenta. Dla potrzeb fakturowania 

na dzień ich wystawienia. 

 

VIII: Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich otwarcia: 

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy MEDEOR PLUS Szpital 

Wielospecjalistyczny Marta Krajewska-Frankowska, ul. Ciesielska 8, 91-308 Łódź do 

dnia 20.02.2015 r., pocztą (liczy się data otrzymania) lub na adres emailowi 

dotacje@medeor.pl  

2. Zamawiający może żądać od potencjalnych Dostawców wyjaśnień dotyczących 

złożonych ofert. 

 

IX: Termin związania ofertą: 

60 dni 

 

X: Informacje końcowe: 

1. Osobą udzielającą informacji na temat niniejszego zamówienia jest Pan(i) Marta 

Krajewska-Frankowska Tel. 42 6115370 

2. W razie stwierdzenia nieprawdziwych danych zawartych w przedłożonej ofercie, 

mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, 

Zamawiający ma prawo wykluczyć daną ofertę. 

3. Umowa na dostawę sprzętu oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem powinna 

zawierać następujące informacje:  



 

 

- do projektu o nazwie: „Wdrożenie e-wizyt dla ludności oraz kompleksowa 

informatyzacja szpitala Medeor Plus” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:  

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne;  

Działanie IV.2: E - usługi publiczne. 

- logotypy 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zamówienia a 

także unieważnienia postępowania. 

 

Załączniki  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – szt. 1 

        

Miejscowość i data.                    

Łódź 04.02.2015 


