
Załącznik numer 1 
na   usługę wsparcia merytorycznego w procesie identyfikacji i realizacji 
przedsięwzięcia dotyczącego informatyzacji „Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o.  w celu 
wdrożenia e -usług i elektronicznej dokumentacji medycznej, planowanego do 
zgłoszenia do wspólfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa wsparcia merytorycznego w procesie identyfikacji i realizacji przedsięwzięcia dotyczącego 

informatyzacji "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. w celu wdrożenia e-usług i elektronicznej 

dokumentacji medycznej, planowanego do zgłoszenia do współfinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Podział realizacji usługi na 3 etapy:

1. Dokonanie kompleksowej analizy i przygotowanie projektu na poziomie dokumentacji 

aplikacyjnej w ramach Działania 2.1 RPO WM 2014-2020, obejmującej: 

◦ identyfikację ilościowo-jakościową posiadanej infrastruktury sprzętowej i aplikacyjnej, 

diagnoza stanu obecnego wraz z charakterystyką dostępnych i wykorzystywanych 

funkcjonalności, 

◦ identyfikację możliwych do wdrożenia e-usług na różnych poziomach dojrzałości wraz z

określeniem niezbędnych elementów przedsięwzięcia i ich wyceną w kontekście 

dostępnych na rynku rozwiązań,

◦ identyfikację braków i potrzeb możliwych do zaspokojenia w wyniku realizacji projektu 

z uwzględnieniem warunków wynikających z Regulaminu Konkursu,

◦ określenie zakresu merytorycznego (rzeczowego i finansowego) proponowanego do 

realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz 

warunków konkursu,

◦ przygotowanie opisów merytorycznych poszczególnych elementów składowych 

projektu wraz z identyfikacją ich ilości i kosztów realizacji na potrzeby dokumentacji 

aplikacyjnej,

◦ udział w planowaniu realizacji projektu – budowaniu harmonogramu rzeczowo-

finansowego;

Realizacja etapu do terminu umożliwiającego złożenie kompletnej dokumentacji nie później niż 

przed datą kończącą nabór projektów.

2. Przygotowanie dokumentacji o zamówienie publiczne obejmujące:



◦ przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania oszacowania wartości 

przedmiotu zamówienia,

◦ doradztwo w zakresie sposobu ujęcia przedmiotu zamówienia w SIWZ,

◦ wsparcie w zakresie identyfikacji adekwatnych wymogów podmiotowych w stosunku do

wykonawców,

◦ sporządzenie wkładu merytorycznego do SIWZ,

◦ czynny udział w procedurze postępowania o zamówienie publiczne ,

◦ rekomendowanie działań po stronie Spółki w kontekście zasad wynikających z faktu 

dofinansowania projektu ze środków UE,

◦ wsparcie merytoryczne w weryfikacji harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia 

przez wykonawców/wykonawcę 

Realizacja etapu po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu do momentu podpisania umów z 

wykonawcami/wykonawcą.

3. Nadzór merytoryczny nad realizacją przedmiotu zamówienia – wdrożeniem 

przedsięwzięcia, obejmujący:

 analizę wszelkich dokumentów organizacyjnych i technicznych przedstawianych przez 

wykonawców włącznie ze zgłaszaniem merytorycznych uwag,

 nadzór nad realizacją, koordynacja działań umożliwiających sprawne wdrożenie 

przedmiotu projektu, bieżący monitoring postępów w realizacji oraz reagowanie 

adekwatne do zidentyfikowanych odchyleń i zagrożeń,

 informowanie o stanie wdrożenia i bieżącej sytuacji, ryzykach realizacji projektu, 

rekomendowanie działań,

 przygotowywanie informacji umożliwiających sporządzanie dokumentacji 

sprawozdawczej, monitoringowej rozliczeniowej projektu,

 udział w procedurach odbiorowych,

 udział w procesie rozliczania projektu, 

 udział w czynnościach kontrolnych projektu prowadzonych przed podmioty 

zewnętrzne, w tym dotujące,

Realizacja etapu do czasu całkowitego zrealizowania i rozliczenia projektu w związku z 

pozyskaniem finansowania zewnętrznego włącznie z czynnościami kontrolnymi na jego 

zakończenie.

Realizacja etapów 2 i 3 jest opcjonalna, tj. uzależniona od decyzji w sytuacji nie pozyskania

dofinansowania ze środków zewnętrznych lub zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających

lub powodujących, że realizacja projektu nie ma uzasadnienia




