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Włoszczowa, dnia 03 kwietnia 2019r.  

 

Protokół z wyboru ofert złożonych  

w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na wykonanie: 

 

Cześć I „Infrastruktury serwerowej oraz zasilania awaryjnego w części dotyczącej dostawy 

oprogramowania służącego do podłączenia 2 serwerów” 

 

Część II „Oprogramowania umożliwiającego tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę 

partnerską” 

 

w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0028/17 pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości 

świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w NZOZ „Nowe Życie” – I. Ogonek, Z. Ogonek 

Spółka Jawna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

I. Zamawiający 

Część I 

Partner Wiodący:   

NZOZ „Nowe Życie” I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna 

ul. Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa 

KRS 0000576627 

REGON 362521655 

NIP 6090072614  

 

Część II 

Partner nr 2: 

NZOZ "Lepsze Jutro" Barbara Ogonek Wyrwał 

ul. Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa 

REGON 260656006 

NIP 609-00-12-925 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Infrastruktury serwerowej oraz zasilania awaryjnego w 

części dotyczącej dostawy oprogramowania służącego do podłączenia 2 serwerów” oraz 

„Oprogramowania umożliwiającego tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę partnerską” 

poprzez dostarczenie dla NZOZ Nowe Życie I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna, 29-100 Włoszczowa, 

ul. Mleczarska 11, oprogramowania służące do podłączenia 2 serwerów oraz systemu 

teleinformatycznego umożliwiającego elektroniczną obsługę podmiotu, w tym: tworzenie EDM i 

realizację e-usług wraz z instalacją, konfiguracją i wdrożeniem. Ze względu na charakter zamówienia 

oraz zachowanie zasady konkurencyjności Zamawiający postanowił podzielić przedmiot zamówienia 

na dwie części:  

 

Cześć I  

„Infrastruktura serwerowa oraz zasilania awaryjnego w części dotyczącej dostawy 

oprogramowania służącego do podłączenia 2 serwerów”  
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Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne 

48610000-7 - Systemy baz danych 

- 48611000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych 

 

W ramach Części I  zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia dostaw 

oprogramowania służącego do podłączenia 2 serwerów.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wyspecyfikowany w Załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego, jako opis „Zadania 3”. 

 

 

Część II  

„Oprogramowanie umożliwiające tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę 

partnerską”  

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne 

            48610000-7 - Systemy baz danych 

- 48613000-8 - Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM) 

 

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia dostaw 

oprogramowania umożliwiającego tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę 

partnerską. Ta część zamówienia została podzielona na dwa Zadania:  

 

Zadanie 1 - Dostawa licencji ZSI. 

Zadanie 2 – Wdrożenie ZSI oraz uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wyspecyfikowany w Załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego, jako opis „Zadania 1” i „Zadania 2”.   

 

III. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

 

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

- strona internetowa: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 1175310 

- strona internetowa: nzoz-nowezycie.pl 

 

IV. Termin składania ofert:  

 

Do dnia 31.03.2019r.   

V. Termin wykonania usługi: 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-i-systemy-informatyczne-7168
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-i-systemy-informatyczne-7168
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
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Cześć I - „Infrastruktura serwerowa oraz zasilania awaryjnego w części dotyczącej dostawy 

oprogramowania służącego do podłączenia 2 serwerów” – do 7 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. 

 

Część II - „Oprogramowanie umożliwiające tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę 

partnerską”: 

− Zadanie 1 – Dostawa licencji ZSI – do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

− Zadanie 2 – Wdrożenie ZSI oraz uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów - do 11 

tygodni od dnia podpisania umowy. 

  

VI. Do dnia 31.03.2019r. wpłynęły następujące  oferty: 

 

Część I - „Infrastruktura serwerowa oraz zasilania awaryjnego w części dotyczącej dostawy 

oprogramowania służącego do podłączenia 2 serwerów” 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres siedziby  
Data wpływu 

oferty  

1. Raven IT Filip Smólczyński   ul. Jagiellońska 13/7, 70-437 Szczecin 30.03.2019r.  

 

 

Część II - „Oprogramowanie umożliwiające tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę 

partnerską”: 

 

− Zadanie 1 – Dostawa licencji ZSI  

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres siedziby  
Data wpływu 

oferty  

1. Raven IT Filip Smólczyński   ul. Jagiellońska 13/7, 70-437 Szczecin 30.03.2019r.  

 

− Zadanie 2 – Wdrożenie ZSI oraz uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów  

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres siedziby  
Data wpływu 

oferty  

1. 
Krzysztof Bujak Usługi 

Informatyczne  
ul. Langiewicza 11, 28-366 Małogoszcz 

28.03.2019r.  

 

VII. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców: 

 

Część I - „Infrastruktura serwerowa oraz zasilania awaryjnego w części dotyczącej dostawy 

oprogramowania służącego do podłączenia 2 serwerów” 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Ocena 

1. Raven IT Filip Smólczyński   warunek udziału w postępowaniu spełniony 

 

 

Część II - „Oprogramowanie umożliwiające tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę 

partnerską”: 

 

− Zadanie 1 – Dostawa licencji ZSI  
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L.p. Nazwa Wykonawcy Ocena 

1. Raven IT Filip Smólczyński   warunek udziału w postępowaniu spełniony 

 

− Zadanie 2 – Wdrożenie ZSI oraz uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów  

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Ocena 

1. 
Krzysztof Bujak Usługi 

Informatyczne  
warunek udziału w postępowaniu spełniony 

 

 

VIII. Ocena sposobu przygotowania oferty: 

 

 

Część I - „Infrastruktura serwerowa oraz zasilania awaryjnego w części dotyczącej dostawy 

oprogramowania służącego do podłączenia 2 serwerów” 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Ocena 

1. Raven IT Filip Smólczyński   Oferta przygotowana prawidłowo. 

 

 

Część II - „Oprogramowanie umożliwiające tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę 

partnerską”: 

 

− Zadanie 1 – Dostawa licencji ZSI  

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Ocena 

1. Raven IT Filip Smólczyński   Oferta przygotowana prawidłowo. 

 

− Zadanie 2 – Wdrożenie ZSI oraz uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów  

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Ocena 

1. 
Krzysztof Bujak Usługi 

Informatyczne  
Oferta przygotowana prawidłowo. 

 

 

IX. Oferty podlegające wykluczeniu  

 

Żadna z ofert nie podlega wykluczeniu.  

 

X. Kryterium wyboru oferty:  

 

KRYTERIA 

 

Część I Zamówienia 
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CENA - 100%  

 

Liczba punktów (maksymalnie – 100 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie 

obliczona wg wzoru: Wx = (Cmin / Cx) x 100 punktów, gdzie: Wx - ilość punktów przyznana ocenianej 

ofercie za cenę, Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach, Cx - cena brutto oferty 

ocenianej 

 

1. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za każdą część zamówienia to 100 pkt.  

2. Wygrywa oferta z największą liczbą punktów za poszczególne części. 

3. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony 

jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu. 

 

Część II Zamówienia 

 

Zadanie 1 - Dostawa licencji ZSI. 

 

CENA - 100%  

 

Liczba punktów (maksymalnie – 100 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie 

obliczona wg wzoru: Wx = (Cmin / Cx) x 100 punktów, gdzie: Wx - ilość punktów przyznana ocenianej 

ofercie za cenę, Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach, Cx - cena brutto oferty 

ocenianej 

 

1. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za każdą część zamówienia to 100 pkt.  

2. Wygrywa oferta z największą liczbą punktów za poszczególne części. 

3. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony 

jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu. 

 

Zadanie 2 – Wdrożenie ZSI oraz uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów. 

 

1. CENA - 60%  

2. TERM IN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 40%  

 

Ad 1. Liczba punktów (maksymalnie – 60 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” 

zostanie obliczona wg wzoru: Wx = (Cmin / Cx) x 60 punktów, gdzie: Wx - ilość punktów przyznana 

ocenianej ofercie za cenę, Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach, Cx - cena 

brutto oferty ocenianej 

 

Ad 2. Liczba punktów (maksymalnie – 40 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin 

realizacji zamówienia” zostanie obliczona w następujący sposób: za realizację zamówienia powyżej 11 

tygodni zamawiający przyzna 0 pkt, za realizację zamówienia od 11 tygodni do 7 tygodni zamawiający 

przyzna 20 pkt, za realizację zamówienia poniżej 6 tygodni Zamawiający przyzna 40 pkt. 

 

1. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za każdą część zamówienia to 100 pkt.  

2. Wygrywa oferta z największą liczbą punktów za poszczególne części. 
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3. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony 

jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu. 

 

 

XI. Obliczenia do wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

Część I - „Infrastruktura serwerowa oraz zasilania awaryjnego w części dotyczącej dostawy 

oprogramowania służącego do podłączenia 2 serwerów” 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy 
Zaproponowana  

cena 

Zaproponowany termin 

realizacji zamówienia 

1. Raven IT Filip Smólczyński   58.671,00 zł 7 dni 

 

 

Część II - „Oprogramowanie umożliwiające tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę 

partnerską”: 

 

− Zadanie 1 – Dostawa licencji ZSI  

 

L.p. Nazwa Wykonawcy 
Zaproponowana  

cena 

Zaproponowany termin 

realizacji zamówienia 

1. Raven IT Filip Smólczyński   380.070,00 zł 7 dni 

 

− Zadanie 2 – Wdrożenie ZSI oraz uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów  

 

L.p. Nazwa Wykonawcy 
Zaproponowana  

cena 

Zaproponowany termin 

realizacji zamówienia 

1. 
Krzysztof Bujak Usługi 

Informatyczne  
104.000,00 zł Do dnia 15.06.2019r.  

 

 

Obliczenia:  

 

Część I - „Infrastruktura serwerowa oraz zasilania awaryjnego w części dotyczącej dostawy 

oprogramowania służącego do podłączenia 2 serwerów” 

 

1. Cena  

Za najkorzystniejszą została uznana cena oferenta Raven IT Filip Smólczyński  i otrzymuje 100 

pkt.  

Część II - „Oprogramowanie umożliwiające tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę 

partnerską”: 

 

− Zadanie 1 – Dostawa licencji ZSI  

1. Cena  
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Za najkorzystniejszą została uznana cena oferenta Raven IT Filip Smólczyński  i otrzymuje 100 

pkt.  

− Zadanie 2 – Wdrożenie ZSI oraz uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów  

1. Cena  

Za najkorzystniejszą została uznana cena oferenta Krzysztof Bujak Usługi Informatyczne  

i otrzymuje 60 pkt.  

2. Termin realizacji zamówienia  

L.p. Nazwa wykonawcy 
Zaproponowany termin 

realizacji zamówienia   

Liczba punktów  

za kryterium - termin 

realizacji zamówienia  

1.  

      
Krzysztof Bujak Usługi Informatyczne Do 15.06.2019r.   20 

 

XII. Wybór Wykonawcy  

UZASADNIENIE 

Część I - „Infrastruktura serwerowa oraz zasilania awaryjnego w części dotyczącej dostawy 

oprogramowania służącego do podłączenia 2 serwerów” 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy 
Liczba punktów  

za kryterium - cena 
Łączna liczba punktów 

1. Raven IT Filip Smólczyński   100 100 

 

 

Część II - „Oprogramowanie umożliwiające tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę 

partnerską”: 

 

− Zadanie 1 – Dostawa licencji ZSI  

 

L.p. Nazwa Wykonawcy 
Liczba punktów  

za kryterium - cena  
Łączna liczba punktów 

1. Raven IT Filip Smólczyński   100 100 

 

− Zadanie 2 – Wdrożenie ZSI oraz uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów  

 

L.p. Nazwa Wykonawcy 

Liczba punktów  

za kryterium - 

cena  

Liczba punktów  

za kryterium – termin 

realizacji zamówienia   

Łączna liczba 

punktów  

1. 
Krzysztof Bujak Usługi 

Informatyczne  
60 

20 
80 

 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:    
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Część I - „Infrastruktura serwerowa oraz zasilania awaryjnego w części dotyczącej dostawy 

oprogramowania służącego do podłączenia 2 serwerów” 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Łączna liczba punktów 

1. Raven IT Filip Smólczyński   100 

 

 

Część II - „Oprogramowanie umożliwiające tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę 

partnerską”: 

 

− Zadanie 1 – Dostawa licencji ZSI  

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Łączna liczba punktów 

1. Raven IT Filip Smólczyński   100 

 

− Zadanie 2 – Wdrożenie ZSI oraz uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów  

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Łączna liczba punktów  

1. Krzysztof Bujak Usługi Informatyczne  80 

 

 

 

 

 

 

Włoszczowa, 03.04.2019r.                      

………………………                                                                  ……………………..………… 

Miejscowość  i data                                                                  Podpis Zamawiającego Partner Wiodący  

 

 

 

 

 

 

Włoszczowa, 03.04.2019r.                      

………………………                                                                 ……………………..………… 

Miejscowość  i data                                                                  Podpis Zamawiającego Partner nr 2  

 

 

Załączniki: 

1. Szacowanie wartości zamówienia  

2. Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego 

3. Złożone oferty z załącznikami  

4. Oświadczenie o braku powiązań z  Wykonawcami   

5. Potwierdzenie upublicznienia informacji o wyniku postępowania  

6. Kopia umowy z Wykonawcą lub oryginał stosownego dokumentu sprzedaży   

7. Inne dokumenty istotne dla postępowania ofertowego w szczególności korespondencja z 

Wykonawcami  


