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„Usprawnienie pracy NZOZ w Sulejówku 
poprzez stworzenie systemu e-usług.” 
Data publikacji: 14.10.2019 
 

Realizacja projektu „Usprawnienia pracy Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku poprzez stworzenie e-usług”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej II ‘Wzrost e-potencjału 
Mazowsza’, Działanie 2.1 „E-usługi”. 
 

 

 

 

 

 

 
Nr Sprawy ZO/2/2019 

 

 

 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się z treścią niniejszego Ogłoszenia. Wykonawca 
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia 
oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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Treść ogłoszenia: 
 
Realizując projekt „Usprawnienia pracy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Sulejówku poprzez stworzenie e-usług” zapraszamy oferentów do składania ofert na: 
 
ZAKUP LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE KS-SOMED:  

Licencja Systemu KS Somed 

Gabinet lekarski (Medycyna) - 2 szt. 

Gabinet okulistyczny - 1 szt. 

Moduł BDO  - 1 szt. 

Licencja na formularze - 1 szt. 
 
 

1) NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotne „Centrum” Janusz Leśnik 
 Ul. 11 Listopada 87 
Sulejówek 05-070 
Strona internetowa: www.nzozcentrum.pl 
e’mail:  postepowania@nzozcentrum.pl 
 

2) Tryb przeprowadzenia postępowania:  
ZAPYTANIE OFERTOWE: 
Realizując projekt „Usprawnienia pracy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sulejówku poprzez stworzenie e-usług” współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II ‘Wzrost e-potencjału 
Mazowsza”. 

3) Cel zamówienia 
Realizacja projektu „Usprawnienia pracy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sulejówku poprzez stworzenie e-usług” współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II ‘Wzrost e-potencjału 
Mazowsza’, Działanie 2.1 „E-usługi”. 

4) Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu:  

a) ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej. 
b) każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

5) Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa licencji na oprogramowanie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym  
załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

6) Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy i wykonania usług od daty zawarcia umowy 
do dnia 30 listopada 2019 r.  

mailto:postepowania_przetargowe@nzozcentrum.pl
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7) Zamawiający dopuszcza zmiany treści w zawartej umowie jeżeli wystąpią okoliczności, 
których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć przed jej  
zawarciem. 

8) Kategoria ogłoszenia 
Dostawy 

9) Kod CPV: 
48000000-8 

10) Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Dostawa ma być 
realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

11) Adres przychodni: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”, ul. 11 
Listopada 87, 05-070 Sulejówek. 
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

postepowania@nzozcentrum.pl 
12) Kontakt z Zamawiającym w sprawie ogłoszenia  

W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty 
oraz informacje mogą być przekazywane w formie pisemnej, faksem lub drogą 
elektroniczną - za wyjątkiem oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń, na adres 
postepowania@nzozcentrum.pl lub faksem na numer 22 783 39 33 wew.14. Pisma 
kierowane na inne adresy mailowe lub numery faksu nie będą rozpatrywane. 

13) Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
+ 48  22 783 39 32 wew. 30 

14) Miejsce realizacji zamówienia 
Województwo: mazowieckie Powiat: miński Miejscowość: Sulejówek 

15) Miejsce i termin składania ofert 
a) Oferta może zostać złożona w dowolnej formie, zgodnie kryteriami zawartymi  
w ogłoszeniu: 
w formie papierowej, w sekretariacie przychodni, od poniedziałku do piątku w 
godzinach 08:00 - 15:00 lub  drogą mailową na adres: sekretariat@nzozcentrum.pl z 
tematem maila: „Oferta - Zakup wyposażenia ”. 
b) Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie „Zakup 

wyposażenia.” 
c) Termin składania ofert - do dnia 21.10.2019 r., do godziny 15:00. 
d) Oferta musi zawierać rozbicie na elementy cząstkowe oraz podsumowanie 

całkowitej wartości w kwotach netto i brutto. 
e)  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2019r. o godz. 16.00, w siedzibie NZOZ 

Centrum. 
f) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w siedzibie NZOZ 

Centrum oraz przesłane zostaną na wskazany adres oferentów przesyłających 
oferty drogą mailową lub na adres pocztowy wskazany w ofercie. 

g) Zapraszamy do składania ofert na ustalonych warunkach. 
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części 

oraz do przesunięcia terminów bez podania przyczyny. 
i) Termin związania ofertą wynosi – 30 dni. 

18) Załączniki 
a. Formularz oferty  
b. Opis przedmiotu zamówienia, 
c. Ogólne warunki umowy. 

mailto:postepowania@nzozcentrum.pl
mailto:postepowania@nzozcentrum.pl
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19) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami: 
1) cena brutto oferty (parametr C) - waga 60%, 
2) termin wykonania zamówienia (parametr T) - waga 40%, 
 
Ad. 1 Kryterium „cena brutto oferty”: 
Punkty w tym kryterium liczone będą według następującego wzoru: 
najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia 
C = ------------------ x100 x 0,60= …... pkt. 
cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia oferty ocenianej 
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

Ad. 2 Kryterium „Termin wykonania zamówienia” (parametr T): 

Wykonawca zobowiązany jest podać jeden z poniższych terminów wykonania 
zamówienia.  
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w sposób następujący: 
Oferta z terminem wykonania zamówienia 20 dni otrzymuje 40,0 punktów, 
Oferta z terminem wykonania zamówienia w przedziale 21-30 dni otrzymuje 30 punktów, 
Oferta z terminem wykonania zamówienia w przedziale 31 -40 dni otrzymuje 20 punktów, 
Oferta z terminem wykonania zamówienia 46 dni otrzymuje 0 punktów 

Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 
Jako dzień należy przyjąć dzień kalendarzowy. 
Skrócenie terminu wykonania,  Zamawiający będzie oceniał w pełnych dniach 
kalendarzowych. 

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 
wzoru: 

S= C + T 
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