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Łomża, dnia 7 lutego 2023 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

 

Dostawa wyposażenia IT do placówki POZ w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach 

POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ") 

 

W związku z realizowanym projektem pod nazwą Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich 

integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22 - Działanie 

11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACT-EU, 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanym z Funduszy Europejskich 

(EFRR) 

w imieniu Łomżyńskiego Centrum Medycznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proszę o 

przedstawienie oferty zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

 

1.1) Nazwa, adresy i dane instytucji zamawiającej 

Łomżyńskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9,  18-400 Łomża 

NIP: 7181731626, KRS: 0000335132, REGON: 450672975 

sekretariat@medycynalomza.pl 

www.medycynalomza.pl 

1.2) Komunikacja 

E-mail: sekretariat@medycynalomza.pl  

Telefon: +48 862166556  

Osoba do kontaktu: Elżbieta Gąska 

 

2) Informacje o postępowaniu 

 

2.1) Termin i sposób składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym. Wypełniony, podpisany i zeskanowany 

formularz należy przesłać na adres e-mail sekretariat@medycynalomza.pl do dnia 15 lutego 

2023. 

2.2) Opis sposobu obliczenia ceny: 

Wykonawca powinien podać cenę netto przedmiotu zamówienia w sposób wskazany  

w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, wskazać 

wartość podatku VAT oraz podać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia. Stawka podatku 

VAT powinna zostać określona zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami. 

Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN. Podana cena powinna zawierać wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

2.3) Podkategoria ogłoszenia 

Sprzęt i usługi IT 

mailto:sekretariat@medycynalomza.pl
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2.4) Zgłaszanie nieprawidłowości 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko w ramach którego realizowany 

jest zakup, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach 

Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego stworzone zostało proste narzędzie do 

zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków 

pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich 

środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji 

projektów. 

Nieprawidłowości można zgłaszać poprzez: 

- wysłanie wiadomości na adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl (lub) 

- skorzystanie z formularza dostępne na dedykowanej stronie: 

www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci 

 

2.5) Zasady przetwarzania danych osobowych Oferentów (w tym danych osobowych 

wykazanych w ich ofertach) 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju 

regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa. ADO powierza dane osobowe ŁCM Sp. z o.o. (grantobiorcy) w związku z Umową o 

powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ. 

Zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej dostępnej 

na stronie https://tiny.pl/w4ftf 

 

2.6) Informacje dodatkowe 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy bądź odwołania 

postępowania bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty  

w myśl art. 66 k.c. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na każdym 

etapie, w szczególności jeżeli zaoferowana cena przewyższy wartość środków pieniężnych 

przewidzianych przez Zamawiającego na ten cel. 

 

3) Przedmiot zamówienia 

 

3.1) Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zamówienie jest podzielone na pięć części.: 

 

część I Wdrożenie/modyfikacja oprogramowania pn. KS-SOMED mająca na celu 

dostosowanie systemu do funkcjonalności modelu referencyjnego w zakresie PU 6. 

Generowanie raportów statystycznych i analitycznych 

część II * Dysk sieciowy typu NAS parametry minimum: 12-bay, 2U, 8-rdzeni 4.4 GHz, 128 

GB UDIMM DDR4, 2 x 10GbE SFP+, 2x1GbE, 6xUSB 3.2, 4xPCI 6x1TB SSD 

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci
https://tiny.pl/w4ftf
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część III * Router/Switch sieciowy parametry minimum: 48G-4S+2Q+RM 

część IV * Oprogramowanie bazy danych w wersji Standard Edition 2 ASFU jeden procesor (do 

zainstalowania na serwerze o max pojemności do dwóch procesorów) kompatybilne z 

system i serwerem posiadanym przez Zamawiającego wraz z asystą 

część V Usługi związane z zakupami określonymi w części II, III i IV tj. instalacja i 

konfiguracja u klienta (w tym migracja posiadanej bazy danych). 

część VI Urządzenie wielofunkcyjne - funkcja drukarki, ksero oraz skanera wraz z 

oprogramowaniem, parametry minimum: wielofunkcyjne A3 do druku czarno-białego 

i kolorowego z szybkością 30 str./min, 2x auto podajnik z funkcją obracania 

dokumentów po 100 ark, czas oczek. na pierwszą kopię 5,6 sek. wydajność tonera 28 

tyś str. 

*Uwaga - Część II, III i IV będą stanowiły integralny i kompatybilny system IT Zamawiającego. 

 

 

Jeden wykonawca może złożyć ofertę na 1, 2 , 3, 4 lub 5 części Zamówienia. Niedopuszczalne jest 

złożenie oferty na wybrane elementy w danej części Zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert 

wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

3.2) Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin dostawy w zakresie części I - do 180 dni od dnia podpisania umowy (jednak nie później 

niż do 20 sierpnia 2023). 

Termin dostawy w zakresie części od II do VI - do 45 dni od dnia podpisania umowy. 

 

3.3) Miejsce dostawy zamówienia 

woj. podlaskie, Łomża, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 9 

 

4) Ocena oferty 

 

4.1) Sposób oceny ofert 

Treść oferty złożonej przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom określonym  

w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały 

odrzucone. 

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub oświadczeń, o których mowa w niniejszym 

zapytaniu ofertowym lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty na każdym z etapów i/lub wezwać do uzupełnień. Zamawiający może  

w szczególności zwrócić się do Wykonawcy z zapytaniem o szczegółowe wyjaśnienie powodów 

zaproponowania niskiej ceny, mogącej zostać uznaną za rażąco niską w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień/uzupełnień  

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie - nie krótszym niż 3 dni - oferta podlega 

odrzuceniu. 
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Odrzuceniu podlega oferta: 

1) której treść nie odpowiada wymaganiom wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym 

(lub) 

2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, przez rażąco niską cenę 

rozumie się w szczególności gdy: cena całkowita danej oferty bez uzasadnionej przyczyny 

jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek 

od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (lub) 

3) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu (lub) 

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (lub) 

5) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - nie krótszym niż 3 dni -

nie złożył wyjaśnień/uzupełnień na wezwanie Zamawiającego. 

 

4.2) Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji 

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się kryterium ceny (100% punktów).  

 

5) Warunki udziału w postępowaniu 

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu. 

5.1) Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie. 

5.2) Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie. 

5.3) Potencjał techniczny 

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie. 

5.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie, iż ich 

sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie 

warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element Formularza 

Oferty. 

5.5) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie. 

5.6) Warunki dodatkowe 

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie. 

5.7) Wykluczenia 

Z niniejszego postępowania wyklucza się: 

1. Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PIiŚ, 
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

2. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

3. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 

2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

4. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 3; 

5. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

6. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

7. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

9. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

10. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
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11. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz 

z 2017 r. poz. 724 i 933); 

12. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

13. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

14. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791). 

 

5.8) Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Ofertna. W przypadku składania oferty przez 

pełnomocnika – do oferty należy dołączyć ważny dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby 

umocowane do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

 

6) Załączniki 

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 


