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Mielec, dnia 09 listopada 2017 r. 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE 5/11/2017 

w związku z realizacją projektu pt „Zdrowe i Aktywne Kobiety – ZAK- Profilaktyka raka piersi i raka 

szyjki macicy"  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.6 

Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.  Projekt nr RPPK.07.06.00-18-0001/17-00 

realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę 

Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na dostawę  

     ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO RIS/PACS 

 
1. Zamawiający: 

Fundacja SOS Życie, ul. Wrzosowa 16, 39-300 Mielec, NIP 8171069480, REGON 690266077 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

3. Wspólny Słownik Zamówień:  

CPV – 48180000-3 PAKIETY OPROGRAMOWANIA MEDYCZNEGO 

CPV - 48771000-3 PAKIETY OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWEGO OGÓLNEGO 

4. Przedmiot zamówienia: 

     ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY RIS/PACS 
 

Minimalne parametry dotyczące serwera oraz stacji roboczej i diagnostycznej, 
stanowiącej element współpracujący z mammografami i rejestracją,  które umożliwią 
przechowywanie danych obrazowych zdjęć mammograficznych oraz ich przetwarzanie i 
wysyłanie do konsultacji. 
Serwer systemu: 
procesor dedykowany do serwerów o parametrach minimum: 
ilość rdzeni: min. 8 , 
częstotliwość taktowania: min. 2,10 GHz, 
pamięć RAM: min 16 GB, 
dyski twarde: min. 3x 2 TB w konfiguracji RAID-5, 
system operacyjny kompatybilny z systemem PACS, 
Stacja robocza: 
komputer PC 
procesor: 
ilość rdzeni: min 2, 
częstotliwość taktowania: min 3,5GHz. 
pamięć RAM: min 4 GB 
dysk twardy: min 500 GB 
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system operacyjny kompatybilny z instalowanym systemem PACS 
monitor o rozdzielczości min: 1920 x 1080 
Stacja diagnostyczna: 
stacja robocza PC 
procesor dedykowany do stacji roboczych o parametrach: 
liczba rdzeni: min 4, 
częstotliwość taktowania: min 3,70 GHz 
pamięć RAM: min 8 GB 
dyski twarde: min. 3x 2 TB w konfiguracja RAID-5, 
system operacyjny kompatybilny z instalowanym systemem PACS, 
monitor o rozdzielczości min: 1920 x 1080 
Komplet 2 monitorów diagnostycznych wraz z dedykowaną kartą graficzną oraz 
kalibratorem, spełniających wymagania oceny badań mammograficznych opisanych w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 
ekspozycji medycznej (Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265) 
 

Zakup obejmuje – dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie użytkowników oraz serwisowanie 

w systemie ciągłym.  

Zamawiający wymaga aby system był dostosowany do indywidualnych potrzeb zamawiającego. 

W przypadku awarii Serwis systemu musi być dostępny w systemie ciągłym.   

5. Miejsca realizacji zamówienia:  Ośrodek Diagnostyczny Fundacji SOS Życie ul. Tańskiego 2, 39-300 

Mielec 

6. Terminy realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został 

zrealizowany do 30 dni od daty zawarcia umowy między Zamawiającym a Wykonawcą 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy 

realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, z późn. zm.). 

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie warunki określone w pkt 

1), 2) oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z pkt 3) (niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie 

z postępowania):  

1) Wiedza i doświadczenie: 

Warunek  ten zostanie  spełniony jeżeli  Wykonawca  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w okresie tym wykaże, że 

zrealizował zamówienie na oprogramowanie medyczne do przynajmniej 3 placówek medycznych. 

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w  oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: 

spełnia – nie spełnia. 

2) Nie są powiązani 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, 
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b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

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.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło oświadczenie 

Wykonawcy o braku ww. powiązań (Załącznik nr 2). 

3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

a) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

 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. poz. 553, 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), 

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

czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

 skarbowe, 

 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). 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 

przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 

b) 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 art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 

przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 

c) 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.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 

przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 

 

d) 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  
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i nie dyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 

przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 

e) 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.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 

przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 

f) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 

przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 

g) 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.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 

przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.  

h) 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 

2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 

przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 

i) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 

przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 

8. Kryteria wyboru oferty i sposób obliczenia ceny oferty: 

a) Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację określonego zamówienia nastąpi w oparciu o 

następujące kryteria: 

Cena brutto za realizację zamówienia–(waga 60%) 

Czas dostawy przedmiotu zamówienia – max 20 punktów 

Okres udzielonej gwarancji – max. 20 punktów 

b) Liczba przyznania punktów w kryterium cena będzie wyliczana według poniższego wzoru: 

Najniższa oferowana cena brutto  

-----------------------------------------x 100 x 60 % 

Cena brutto oferty ocenianej  
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c) Liczba punktów w kryterium „czas dostawy” będzie przyznawana według poniższego schematu: 

 20 pkt. –czas dostawy poniżej  30 dni  

 10 pkt. –czas dostawy 30 dni 

 0 pkt.- czas dostawy powyżej 30 dni 

d) Liczba punktów w kryterium „okres udzielonej gwarancji” będzie przyznawana według 

poniższego schematu:  

 20 pkt. – okres gwarancji 36 miesiące i więcej 

 0 pkt.  -okres gwarancji poniżej 36 miesięcy 

9. Opis sposobu obliczania ceny: 

1) W cenie należy uwzględnić wartość zakupu brutto. Cena uwzględnia wszystkie koszty 

dotyczące przedmiotu zamówienia 

2) Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1. 

3) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej 

(złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

4) Wykonawca zgodnie z posiadanym statusem prawnym powinien podać cenę ofertową 

skalkulowaną w taki sposób, aby obejmowała wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 

wynikające z obowiązujących przepisów (np. podatek VAT, składki ZUS płacone przez 

Zamawiającego itp.). Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów a podana 

przez Wykonawcę cena jest stała i będzie obowiązywać przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

10. Kryterium oceny ofert: 

1) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: 

Cena brutto za realizację zamówienia– (waga 60%) 

Czas dostawy przedmiotu zamówienia –20 pkt 

Okres udzielonej gwarancji –20 pkt 

2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu z największą 

liczbą punktów 

11. Tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:  

1) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy z największą liczbą punktów. 

2) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny  ofert,  zamawiający  

spośród  tych  ofert  wybiera  ofertę  z najniższą  ceną  lub  najniższym  kosztem, a jeżeli  

zostały  złożone  oferty  o takiej  samej  cenie  lub koszcie,  zamawiający  wzywa  

wykonawców,  którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. 

3) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 
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4) Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe zostanie poprawiona przez Zamawiającego. 

Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy popełniony 

przez Wykonawcę, który  polega  na  uzyskaniu  nieprawidłowego  wyniku  działania  

arytmetycznego.  Jest  ona  bezsporna,  nie  budzi wątpliwości,  można  ją  poprawić  bez  

konieczności  odwoływania  się  do  innych  dokumentów  postępowania  lub uzyskiwania  

wyjaśnień  Wykonawcy.  „Oczywistość” omyłki  rachunkowej  winna  być  możliwa  do  

ustalenia na podstawie oferty. 

12. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.  

13. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

15. Sposób przygotowania oferty cenowej. 

1) Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

3) Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy. 

4) Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 

we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

5) Jeżeli osoba /osoby/ podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 

oferty. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 

za zgodność z oryginałem. 

6) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości 

uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

7) Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca. Potwierdzenie za zgodność z 

oryginałem następuje w formie pisemnej. 

8) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 

przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc 

powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

9) Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

10) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były 

trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się nieujawnione do widomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
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11) Wykonawca jest zobowiązany wykazać w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 

informacje podawane podczas otwarcia ofert tj.: informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13) Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

14) W przypadku załączenia do ofert innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego 

(np. materiały reklamowe) dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie 

będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 

17. Termin złożenia oferty. 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych 

Fundacji SOS Życie, ul. Tańskiego 2, 39-300 Mielec .Termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2017 

r. o godz. 12:00 

1) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Ośrodek Diagnostyczny SOS Życie, ul. 

Tańskiego 2, 39-300 Mielec,  oraz opatrzone nazwą zamówienia: 

 

 

Dostawa:     ZINTEGROWANY SYSTEM  INFORMATYCZNY RIS/PACS 
do projektu „Zdrowe i Aktywne Kobiety – ZAK – Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i 

budżetu państwa. 

– nie otwierać przed dniem 20.11.2017 do godz. 12.00 

 

 

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy   niezwłocznie. 

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 

będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. 

Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.  
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18. Warunki zmiany umowy: 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w przypadku 

a) wystąpienia obiektywnych przyczyn / zdarzeń losowych, siły wyższej/nie dających się 

przewidzieć na dzień podpisania umowy z Wykonawcą, 

19. Pozostałe informacje: 

1) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega 

możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności z rankingu ofert Wykonawcą. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

wyłącznie drogą:  

a) pocztową na adres: Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie, 

ul. Tańskiego 2, 39-300 Mielec 

b) e-mailową na adres: fundacja@sos-zycie.pl 

4) Oferty złożone po terminie, niekompletne, błędnie skonstruowane, nie spełniające wymagań 

określonych w niniejszym zapytaniu nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.  

 

 

 

Data i podpis Zamawiającego: ………………………………… 

 

 

Pieczątka Zamawiającego:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1  

………………….., dn. …………………2017 r. 
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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Nazwa Wykonawcy/Imię i Nazwisko: ......................................................................................................  

Siedziba Wykonawcy/Adres zamieszkania: ..............................................................................................  

Adres do korespondencji: 

..........................................................................................................................  

Nr telefonu: 

................................................................................................................................................  

Nr faksu: 

....................................................................................................................................................  

Nr NIP/PESEL: ..........................................................................................................................................  

Nr REGON: ...............................................................................................................................................  

Adres e-mail: …………………….……………………………….……………………………...………. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 5/11/2017 dotyczące projektu „Zdrowe i Aktywne Kobiety – 

ZAK – Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII 

Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie. Projekt 

realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę 

Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Wykonawca składa niniejsza ofertę. 

Oferuję Zgodnie z Zapytaniem nr 5/11/2017 Dostawę: 

     ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO RIS/PACS 
za cenę brutto …………….. słownie ……………………… 

Czas dostawy przedmiotu zamówienia to:  

Okres udzielonej gwarancji obejmuje: 

Cenę ofertową skalkulowaną w taki sposób, aby obejmowała wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 

wynikające z obowiązujących przepisów (np. podatek VAT, itp.). Zamawiający nie będzie ponosił 

dodatkowych kosztów a podana przez Wykonawcę cena jest stała i będzie obowiązywać przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

Załączam do Oferty szczegółowy opis techniczny przedmiotowej dostawy 

 

…………………………………………  

(data, podpis osoby upoważnionej  

do występowania w imieniu 

Wykonawcy)  

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/11/2017 

 

Dane oferenta:  
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…………………………………….. 

…………………………………….. 

(nazwa, adres) 

 

Oświadczenie oferenta o braku powiązań 

Oferent oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo w stosunku do 

Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Wnioskodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub 

osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z przygotowaniem i 

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 5 % udziałów lub akcji,  

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.  

 

 

 

 

Miejscowość i data                                                                  Podpis i pieczątka oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 5/11/2017 

 

Dane oferenta:  
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…………………………………….. 

…………………………………….. 

(nazwa, adres) 

 

Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia 

Oferent oświadcza, że:  

1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem 

ofertowym oraz …………….. letnie doświadczenie w świadczeniu usług wskazanych w 

zapytaniu ofertowym. 

2. Posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

3. Nie jest przedmiotem wszczętego postepowania upadłościowego ani jego upadłość nie 

została ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte 

zarządzaniem komisarycznym lub sądowym.  

4. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne.  

5. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy oferenta nie zostali prawomocnie skazani za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

 

 

Miejscowość i data                                                            Podpis i pieczątka oferenta 

 


