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Za cznik nr 4 do Regulaminu 

Samodzielny Publiczny 
Zak ad Opieki Zdrowotnej 
PRO FAMILIA w Radomsku 
ul. Armii Krajowej 34; 97-500 Radomsko                                                                                                  
     

 
 

ZAPROSZENIE DO SK ADANIA OFERT 
Nr w rejestrze 10/2013 

 
 

Zamawiaj cy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA  

w Radomsku zaprasza do ofert w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o warto ci 

szacunkowej poni ej 14 000 euro (netto) na: 
WYKONYWANIE US UG INFORMATYCZNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM 

ZAK ADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU.  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem umowy jest przyj cie do realizacji przez Wykonawc  na zlecenie Zamawiaj cego 

wykonywanie us ug informatycznych, w którego zakres wchodz  nast puj ce prace: 

1) Nadzór nad prawid owym dzia aniem systemów komputerowych na terenie ca ego 

Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku. 

2) Tworzenie archiwum plików wed ug potrzeb Zamawiaj cego oraz kopii zapasowych, kopii 

bezpiecze stwa systemu medycznego. 

3) Wykonywanie przegl dów, kontroli stanu technicznego i konserwacji sprz tu 

komputerowego min. raz w roku. 

4) Usuwanie na bie co drobnych usterek sprz tu komputerowego. 

5) Zabezpieczenie sieci komputerowej przed dzia aniem osób trzecich. 

6) Konfigurowanie sieci i sprz tu w zale no ci od potrzeb Zamawiaj cego. 

7) Udzielanie pomocy pracownikom Zamawiaj cego przy wykonywaniu sprawozda   

i rozlicze  zgodnie z wymogami formalnymi okre lonymi przez przepisy  

i uprawnione organy oraz nad ich terminow  transmisj . 

8) Udzielanie pracownikom Zamawiaj cego dora nej pomocy, udzielanie wskazówek  

i sprawowanie kontroli w zakresie obejmuj cym prac  na udost pnionym im sprz cie 

komputerowym i z u yciem zainstalowanych programów dla zapewnienia prawid owej 
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eksploatacji sprz tu i oprogramowania 

- przy wykorzystaniu w asnych umiej tno ci, z u yciem w asnych materia ów i sprz tu. 

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.11.2013 r. na czas okre lony do 31.10.2014 r. 

3. Termin p atno ci: w okresach miesi cznych p atne na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od 

daty otrzymania faktury przez Zamawiaj cego. 

4. Kryteria wyboru ofert:  
a. najni sza cena. 

5. Wymagania, jakie powinni spe nia  Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów 

i o wiadcze :  

O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  wykonawcy, którzy z  wa  ofert .  

Zamawiaj cy dokona wyboru oferty spo ród ofert odpowiadaj cych warunkom formalnym  

i merytorycznym, wa nych i odpowiednich.  

O udzielenie zamówienia mo e si  ubiega  Wykonawca, który spe nia nast puj ce warunki: 

a. zaakceptuje warunki umowy, 

b. nie zalega z op acaniem podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

spo eczne. 

 

Na potwierdzenie spe nienia powy szych warunków Wykonawca ma obowi zek do czy  do oferty: 

a. aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji 

dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia do 

ewidencji dzia alno ci gospodarczej, wystawione nie wcze niej ni   6 miesi cy przed up ywem 

terminu sk adania ofert. 

b. aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego oraz w ciwego oddzia u 

Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego 

potwierdzaj ce odpowiednio, e wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, op at oraz 

sk adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo eczne, lub za wiadcze , e uzyska  przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie  

w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu – wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce 

przed up ywem terminu sk adania ofert. 

c. wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu – za cznik nr 1 do Formularza 

Ofertowego. 

d. podpisany wzór umowy – za cznik nr 2 do Formularza Ofertowego. 

Warunkiem wa no ci oferty jest do czenie do oferty wszystkich wskazanych wy ej  

dokumentów.  
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Dokumenty musz  by  do czone w orygina ach lub kopiach po wiadczonych za zgodno  przez 

Wykonawc .  

Oferta, o wiadczenie i wzór umowy musz  by  podpisane przez Wykonawc . 

1. Wzór umowy lub inne postanowienia umowy, które zostan  zawarte w jej tre ci – wzór 

stanowi za cznik do niniejszego Formularza Ofertowego. 

6. Sposób przygotowania oferty:  

Ofert  nale y sporz dzi  na Formularzu Ofertowym stanowi cym za cznik do niniejszego 

Zaproszenia w formie pisemnej i umie ci  w zabezpieczonej kopercie opisanej w nast puj cy 

sposób: nazwa i adres Zamawiaj cego, nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem:  

„Dotyczy post powania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie us ug 

informatycznych w SP ZOZ PRO FAMILIA w  Radomsku”. 

7. Miejsce i termin sk adania ofert.  

1) Oferty nale y sk ada  do dnia 23.10.2013 r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiaj cego 

(Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku  

ul. Armii Krajowej nr 34), w sekretariacie (pokój nr 16). 

2) Rozstrzygni cie konkursu ofert zostanie wywieszone na tablicy og osze  w siedzibie 

Udzielaj cego Zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej SP ZOZ PRO FAMILIA  

w Radomsku: www.spzoz-radomsko.pl, nie pó niej ni  w terminie 3 dni od dnia 

rozstrzygni cia konkursu. 

3) Osoba upowa niona do kontaktu z oferentami: Justyna Stawczyk, tel. (44) 683 15 51, wew. 25.   

 

 

Dyrektor SP ZOZ PRO FAMILIA  
w Radomsku 

/-/ lek. med. Iwona Wajand  
Radomsko, 08.10.2013 r. 

 


