
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na: Usługę wsparcia merytorycznego w procesie identyfikacji i realizacji

przedsięwzięcia rozbudowy systemu informatycznego w Pro-Medica
oraz e - usług

Dane dotyczące zamawiającego:
      „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

19-300 Ełk, ul. Baranki 24

Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia merytorycznego w procesie identyfikacji i realizacji 
przedsięwzięcia dotyczącego informatyzacji „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. w celu wdrożenia e-usług
oraz elektronicznej dokumentacji medycznej

Opis przedmiotu zamówienia:

Etap I - Przygotowanie projektu na poziomie dokumentacji aplikacyjnej
Dokonanie kompleksowej, merytorycznej analizy poprzedzającej realizację projektu w ramach
Działania 3.2 RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, obejmującej w 
szczególności:

- Identyfikację ilościowe-jakościową posiadanej infrastruktury sprzętowej, instalacyjnej (min. sieci 
teleinformatyczne) oraz aplikacyjnej (oprogramowanie) – sporządzenie zestawienia ilościowego oraz 
specyfikującego posiadane przez Zamawiającego zasoby w powyższym zakresie - diagnoza stanu 
obecnego wraz z charakterystyką dostępnych i wykorzystywanych funkcjonalności;

- Wsparcie Zamawiającego - doradztwo, w zakresie identyfikacji możliwych (pod względem 
technicznym) do wdrożenia e-usług na różnych poziomach dojrzałości (włącznie z klasyfikacją usług, 
rozważanych do wdrożenia) wraz z określeniem niezbędnych do nabycia elementów przedsięwzięcia
(m. in. sprzęt, sieci, oprogramowanie), w celu osiągnięcia zakładanych przez Zamawiającego 
produktów i rezultatów projektu i ich wycena (kosztorysy) w kontekście dostępnych
na rynku rozwiązań;

- Wsparcie Zamawiającego w identyfikacji braków i potrzeb możliwych do zaspokojenia w wyniku 
realizacji projektu z uwzględnieniem warunków wynikających z Regulaminu Konkursu, w tym m. in. 
zakresu wydatków kwalifikowalnych i kryteriów wyboru projektu;

- Określenie zakresu merytorycznego - rzeczowego i finansowego, proponowanego do realizacji 
przedsięwzięcia, jako optymalnego z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego, możliwości 
technicznych, finansowych, prawnych, organizacyjnych, warunków konkursu, w ramach którego 
projekt będzie zgłaszany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 - do akceptacji 
Zamawiającego;

- Przygotowanie opisów merytorycznych poszczególnych elementów składowych projektu oraz 
identyfikacja ich ilości i kosztów realizacji na potrzeby stworzenia dokumentacji aplikacyjnej;

- Wsparcie (m. in. doradztwo, weryfikacja powstałych opisów) w zakresie identyfikacji stanu 
docelowego, osiągniętego po realizacji wybranego jako optymalnego wariantu projektu, osiągniętych 
korzyści (w tym ekonomicznych), identyfikacji celów projektu, szacowania wartości wskaźników 
produktu i rezultatu;

- Udział w planowaniu realizacji projektu - budowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Powyższe działania Wykonawca jest zobowiązany realizować w ścisłej współpracy zarówno z 
przedstawicielami Zamawiającego – pracownikami. Wykonawca jest zobowiązany realizować 



przedmiot usługi w pełnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia efektu w postaci kompletnej 
dokumentacji aplikacyjnej (m,in. wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, analiz 
finansowych, specyfikacji techniczno-ilościowych elementów projektu, kosztorysu inwestycji itd.). 
Ww. współpraca obejmuje także pracę w siedzibie Zamawiającego oraz udział w spotkaniach 
związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej (w ustalonych każdorazowo terminach).

Etap II - Przygotowanie dokumentacji o zamówienie publiczne - po uzyskaniu decyzji o 
dofinansowaniu

Na podstawie zakresu przedsięwzięcia objętego dokumentacją aplikacyjną dla projektu, 
przygotowanie kompletnej dokumentacji do postępowania 0 zamówienie publiczne i udział w 
procedurze/procedurach do podpisania umowy z wykonawcą, w tym:

- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania oszacowania wartości przedmiotu 
zamówienia (procedura zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego);

- Doradztwo w zakresie sposobu ujęcia przedmiotu zamówienia w SIWZ - w jednym postępowaniu, w
kilku postępowaniach, podział na części, dopuszczenie ofert z opcjami itp. z uwagi na specyfikację 
techniczną elementów przedmiotu zamówienia;

- Wsparcie Zamawiającego w zakresie identyfikacji adekwatnych wymogów podmiotowych w 
stosunku do wykonawców (m.in. doświadczenie, sytuacja ekonomiczna, wymogi dotyczące zespołu 
wdrożeniowego - skład, ilość osób, doświadczenie poszczególnych członków zespołu) i ich 
implementacja w optymalnej wersji do SIWZ;

- Sporządzenie wkładu merytorycznego do SIWZ, w tym do: Opisu Przedmiotu Zamówienia, z 
uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy Pzp oraz zasad dotyczących projektów 
finansowanych ze środków UE (m.in. taryfikator korekt finansowych, orzecznictwo KK), poradniki i 
wskazówki UZP oraz Instytucji Organizującej Konkurs – Urzędu Marszałkowskiego) W zakresie 
jednoznacznego i szanującego uczciwą konkurencję opisu przedmiotu objętego zamówieniem; do 
wzoru oferty, oświadczeń, informacji o metodyce realizacji przedmiotu zamówienia, itd. Procedurę 
zamówienia publicznego przeprowadzi Zespół Zamawiającego;

- Współpraca z Zamawiającym w zakresie sporządzenia projektu umowy wraz z załącznikami (m.in. 
harmonogram realizacji, harmonogram wypłaty wynagrodzenia), adekwatnie do zakresu zamówienia 
z uwzględnieniem wymogów wynikających z faktu dofinansowania projektu ze środków 
zewnętrznych, kształtu dokumentacji aplikacyjnej, w tym konieczności zapewnienia możliwości 
sprawnego monitorowania postępów w realizacji przedsięwzięcia i identyfikacji ryzyka i zarządzanie 
nim, w kontekście umowy o dofinansowanie projektu;

- Czynny udział w procedurze postępowania o zamówienie publiczne (również w roli biegłego - do 
późniejszej decyzji Zamawiającego), łącznie z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców, 
modyfikacji dokumentacji 2 uwagi na ww. uwagi i odpowiedzi na nie, weryfikacji treści ofert w pełnym 
zakresie, ewentualnymi procedurami w KIO po stronie Zamawiającego;

- Rekomendowanie działań po stronie Zamawiającego w kontekście zasad wynikających z faktu 
dofinansowania projektu ze środków UE, uwzględnieniem orzecznictwa KIO, treści taryfikatora korekt
finansowycn, zaleceń, publikacji, poradników UZP, Instytucji dotujących;

- W przypadku konieczności unieważnienia postępowania - realizacja ww. zakresu w każdym 
postępowaniu, z uwzględnieniem doświadczeń płynących z wcześniejszych procedur, a mających 
wpływ na poprawność realizowanych czynności oraz zmierzających do wyłonienie 
wykonawcy/wykonawców, w tym dokonanie adekwatnych modyfikacji dokumentów wchodzących w 
skład dokumentacji zamówienia;

- Wsparcie merytoryczne w weryfikacji harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia przez 
wykonawcę/wykonawców w kontekście harmonogramu projektu dofinansowanego ze środków 



zewnętrznych.

Powyższe działania Wykonawca jest zobowiązany realizować w ścisłej współpracy zarówno z 
przedstawicielami Zamawiającego - pracownikami, jak również podmiotem wspierającym w zakresie 
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot usługi w pełnym zakresie, niezbędnym do
osiągnięcia efektu w postaci wyłonienia wykonawcy/wykonawców projektu w zakresie, opisanym w 
kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, analiz
finansowych, specyfikacji techniczno-ilościowych elementów projektu, kosztorysu inwestycji itd).
Ww. współpraca obejmuje także pracę w siedzibie Zamawiającego oraz udział w spotkaniach 
związanych 2 przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej (w ustalanych każdorazowo
terminach). 

Etap III - nadzór merytoryczny nad realizacją przedmiotu zamówienia - wdrożeniem 
przedsięwzięcia

Reprezentowanie Zamawiającego w roli kierownika projektu po stronie Szpitala (w ścisłej współpracy
z przedstawicielami Działu Informatyki):
- Analiza wszelkich dokumentów organizacyjnych i technicznych przedstawianych przez Wykonawcę 
- plany wdrożeń, harmonogramy, zakresy informacji do przekazania celem realizacji przedmiotu 
umowy, rejestry (ryzyk, zagadnień itd.), włącznie ze zgłaszaniem merytorycznych uwag, propozycji 
modyfikacji itd.;

- Nadzór, w imieniu Zamawiającego nad realizacją przedmiotu umowy z wykonawcą/wykonawcami 
W celu wdrożenia przedmiotu projektu w pełnym zakresie, założonym harmonogramie(w tym w 
terminie końcowym), zgodnie z zapisami umownymi;

- Koordynacja działań po stronie Zamawiającego umożliwiających sprawne wdrożenie przedmiotu 
projektu (umowy z wykonawcą/cami wyłonionymi w ramach etapu II), np. zbieranie 
informacji/danych, przygotowania baz danych, nadzór nad właściwym realizowaniem przez personel 
obowiązków Zamawiającego, wynikających z podpisanej umowy/umów z podmiotem realizującym 
merytoryczny zakres projektu;

- Czynny udział we wszelkich pracach związanych z wdrożeniem przedmiotu projektu;

- Bieżący monitoring postępów w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w tym adekwatne 
reagowanie do zidentyfikowanych odchyleń i zagrożeń;

- Informowanie na bieżąco Zamawiającego i podmioty przez niego wskazane o stanie wdrożenia 
projektu, bieżącej sytuacji projektowej, ryzykach oraz rekomendowanie właściwych działań 
zarządczych;

- Sporządzanie, na każde żądanie Zamawiającego, informacji (w tym według wzorów przekazanych 
przez Zamawiającego) umożliwiających sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej, 
monitoringowej, rozliczeniowej projektu;

- Czynny udział w procesie szkolenia użytkowników - personel Zamawiającego;

- Udział - reprezentowanie Zamawiającego w procedurach odbiorowych, w tym w zakresie
sporządzania protokołu odbioru, jego podpisywanie;
 - Czynny udział w procesie rozliczania projektu W zakresie zbieżnym z przedmiotem usługi, tj. 
merytorycznym (technicznym i technologicznym) nadzorem nad wdrożeniem projektu, w tym w 
zakresie tworzenia dokumentów pozwalających na włączenie produktów projektu w majątek 
Zamawiającego;

- Czynny odział w czynnościach kontrolnych projektu prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, w 
tym dotujące.



Zakres określony w etapie II i III Zamawiający traktuje jako opcję, tj. nie jest zobowiązany do 
zamówienia í zakupu przedmiotu zamówienia opisanego w zakresie ww. etapów, W sytuacji, w
której nie zdecyduje się na kontynuację realizacji przedsięwzięcia, m.in. z uwagi na nie 
pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym UE, zaistnienia okoliczności 
które uniemożliwiają lub też powodują, że jego realizacja nie ma uzasadnienia.

Tryb postępowania: zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień 
publicznych - tekst jednolity (Dz.U. 2 2015 r., poz. 2164 ) - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje 
się. 

Wymagania dotyczące złożenia oferty:
- ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie,
- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym i zaadresowanym opakowaniu według
poniższego wzoru:

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24

„Oferta 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 oraz elektronicznej dokumentacji medycznej”
nie otwierać przed godz. 10:30 w dniu 20.12.2016 r.

Należy podać również adres i nazwę wykonawcy składającego ofertę, nr telefonu i faksu oraz 
e- maiI
- termin złożenia oferty - do dnia 20.12.2016 roku godz. 10.00
- miejsce złożenie oferty: Sekretariat „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.,
- termin otwarcia ofert: 20.12.2016 roku godz.10.30

Wymagania stawiane wykonawcom:
- termin realizacji:
l Etap - w sposób ciągły od podpisania umowy do terminu umożliwiającego złożenie kompletnej 
dokumentacji aplikacyjnej do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs), nie później niż przed ostateczną
datą kończącą nabór projektów, zgodnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonym………….;
ll Etap - w okresie trwania procedur o zamówienia publiczne, do podpisania umowy/umów;
lll Etap - do czasu całkowitego zrealizowania i rozliczenia projektu w związku z pozyskaniem 
finansowania zewnętrznego, włącznie z czynnościami kontrolnymi na zakończenie projektu.

- termin płatności:
30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu przez Wykonawcę

- Sposób przedstawienia ceny ofertowej:
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty cenowej dla każdego z trzech etapów 
stanowiących zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, by ceny poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia nie przekraczały nw.
limitów:

> 1 etap - do 20% wartości oferty łącznej (suma ceny za trzy etapy);

> II etap - do 30% wartości oferty łącznej (suma ceny za trzy etapy);

> III etap - do 50% wartości oferty łącznej (suma ceny za trzy etapy).

Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert
Oferty nieodrzucone będą poddane ocenie według poniższych kryteriów, przypisując im wagi 
procentowe:
Nazwa kryterium Waga
1. cena oferty brutto 95 %



2. doświadczenie wykonawcy 5 %

Opis sposobu obliczenia kryteriów:
Cena
Cena oferty brutto będzie oceniona wg wzoru:
(c min / c bad) x 100 X 95%
gdzie:
C min. - najniższa cena brutto wśród ważnych ofert;
C bad. - cena brutto badanej oferty. `
100 - wskaźnik stały

Zaoferowana cena będzie ceną brutto podaną w formularzu cenowym. Cena oferty musi zawierać 
wszelkie koszty wiązane z realizacją zamówienia, podatki oraz inne wymagane prawem obciążenia.

Doświadczenie
Doświadczenie wykonawcy zostanie ocenione na podstawie opisu przedstawionego przez
Wykonawcę. Oceniany będzie w sposób następujący:
- za każdą usługę polegającą na sporządzaniu dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne 
dla przedsięwzięcia polegającego na informatyzacji podmiotu leczniczego, obejmującego wdrożenie 
elektronicznej dokumentacji medycznej, modernizację/rozbudowę infrastruktury serwerowej i 
sieciowej, wdrożenie oprogramowania medycznego powyżej wymaganych minimum 2 (do 5 
projektów) – 5 punktów - max. 15 punktów;
- za każdą usługę zarządzania projektem o specyfice zbieżnej z opisem przedmiotu zamówienia 
(projekt polegający na informatyzacji podmiotu leczniczego, obejmującego wdrożenie elektronicznej 
dokumentacji medycznej, modernizację/rozbudową infrastruktury serwerowej i sieciowej, wdrożenie 
oprogramowania medycznego) po stronie Zamawiającego, W roli inżyniera projektu/Kierownika 
Projektu/Pełnomocnika
Zamawiającego, w tym odział w tworzeniu dokumentacji sprawozdawczej do Instytucji Dotujących, 
powyżej wymaganych 2 (do 5 projektów) - 5 punktów - max. 15 punktów.
Suma punktów przyznanych ofertom zostanie podstawiona do wzoru:
(Cu bad/ Cu max ) × 100 X 5 % gdzie:
Cu bad. - ilość pkt przyznanych badanej ofercie;
Cu max. - maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania.
100 - wskaźnik stały
Ocena oferty jest sumą otrzymanych punktów w kryterium.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia oceny 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnienie 
podanych warunków minimalnych łącznie:

- Doświadczenie we wsparciu Zamawiającego w sporządzaniu SIWZ, w tym ze szczególnym 
uwzględnieniem sporządzania opisu przedmiotu zamówienia dla przedsięwzięcia polegającego na 
informatyzacji podmiotu leczniczego, obejmującego wdrożenie elektronicznej dokumentacji 
medycznej, modernizację/rozbudowę infrastruktury serwerowej i sieciowej, wdrożenie 
oprogramowania medycznego dla co najmniej 2 przedsięwzięć o wartości 2 mln zł brutto każda;

- Realizacja usługi inżyniera projektu po stronie Zamawiającego lub analogicznej, obejmującej usługę
wsparcia eksperckiego o specyfice zbieżnej z opisem przedmiotu zamówienia (projekt polegający na 
informatyzacji podmiotu leczniczego, obejmującego wdrożenie elektronicznej dokumentacji 
medycznej, modernizację/rozbudową infrastruktury serwerowej i sieciowej, wdrożenie 
oprogramowania medycznego) po stronie Zamawiającego, w roli Inżyniera projektu/Kierownika 
Projektu/Pełnomocnika Zamawiającego, W tym udział w tworzeniu dokumentacji sprawozdawczej do 
Instytucji Dotujących, w odniesieniu do co najmniej 2 przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii
Europejskiej. 
Ww. warunki zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia wraz z 
dokumentami potwierdzającymi informację 0 wykonaniu/wykonywaniu usług w sposób rzetelny 
(referencje). Ww. referencje muszą zawierać co najmniej:
- Tytuł projektu;



- Nazwę i adres podmiotu realizującego;
- Zakres usługi realizowanej w związku z projektem;
- Krótki opis projektu (zakres rzeczowy);
- Wartość projektu;
- Okres realizacji (w tym planowany, w przypadku projektu realizowanego).

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania 
przyczyn podjętych decyzji.

Pozostałe dokumenty wymagane:
1. formularz oferty sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku
numer 1 do zapytania ofertowego.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.
3. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być 
złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii.

Załączniki:
nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
nr 2 – formularz oferty;
nr 3 – wzór umowy

/zatwierdził/


