PIKMED Polinnovation Sp. z o.o.
Ul. Cieszyńska 7
45-316 Opole
NIP: 651 171 69 84

Zapytanie ofertowe nr 1/2017
Niniejsze postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia toczy się w trybie zapytania ofertowego z
zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu "Rozwój kompetencji kadry
administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH" jest
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
zwiększenie dostępności do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej
poprzez:
- rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony
zdrowia w kontekście poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności analitycznych odnoszących się do
gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi.
I.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach zapytania ofertowego jest usługa udostępnienia i utrzymania
serwerów obsługujących platformę E-learningową www.przypadkimedyczne.pl przez okres trwania
projektu tj. do 28 lutego 2019 roku.

II.
Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w
zakresie:
a. Znajomość technologii ASP.NET Web API.
b. Znajomość obsługi webowej w języku JavaScript (framework AngularJS), HTML oraz
CSS.
c. Udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w obsłudze baz danych SZBD
Microsoft SQL Server.
d. Doświadczenie w obsłudze co najmniej 3 szkoleń on-line (konkursy/szkolenia) na
minimum 400 ekranach.
2. Do udziału w postępowaniu nie są dopuszczone podmioty powiązane z Zamawiającym
kapitałowo lub osobowo.
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,
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.
III.

Zgłoszenie powinno zawierać
1.

2.

Opis dotychczasowej działalności Kandydata na Wykonawcę uwzględniający jego
największe kompetencje i osiągnięcia potwierdzających spełnienie wymogów
określonych w punkcie II. 1.
Datę sporządzenia oferty

3.

Cenę realizacji usługi miesięcznej netto i brutto.

4.

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem poprzez opatrzenie ich pieczęcią podmiotu, aktualną datą oraz własnoręcznym czytelnym
podpisem bądź nieczytelnym podpisem wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania.
Ofertę należy złożyć w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np.
kopercie) w terminie 7 dni od daty opublikowania / otrzymania zapytania ofertowego w siedzibie
PIKMED Polinnovation Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 7, 45-316 Opole.
IV.

Kryteria wyboru Partnera

Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria
1. Cena usługi od 0 do 70 punktów
2. Doświadczenie Kandydata na Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi w punkcie II.

1. - od 0 do 30 punktów
Łącznie Kandydat na Wykonawcę może uzyskać 100 pkt.
V.

Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania

przyczyny.
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