Znak sprawy: FZ/1/2016
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
ul. Wolności 4
57-540 Lądek Zdrój
Tel: 74/814-64-34, 74/811 54 70
Faks: 74/814-71-07, 74/811 54 70

Lądek Zdrój, 14.01.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty na:
Przygotowanie Studium Wykonalności – Analizy Ekonomicznej wraz z Wnioskiem o Dofinansowanie projektu w
trybie konkursowym realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania 2.1 E- usługi
publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E – usługi – konkurs horyzontalny (E-zdrowie).
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze
zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy Pzp).
I. ZAMAWIAJACY
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
ul. Wolności 4, 57-540 Lądek Zdrój
Tel: 74/814-64-34, 74/811 54 70
Faks: 74/814-71-07, 74/811 54 70
NIP: 881-000-22-59, REGON: 000288283
KRS nr 0000067163
kapitał zakładowy (wpłacony): 21 520 000 zł
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Sporządzenie Studium wykonalności zadania pod roboczą nazwą "E-usługi publiczne Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.",
niezbędnego do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu dla podmiotu leczniczego działającego w publicznym
systemie opieki zdrowotnej, ukierunkowanego na rozwój elektronicznych systemów (przygotowanych do integracji z
platformami centralnymi), w tym gromadzenie oraz udostępnianie danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów
cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta. Studium będzie zawierać także element niezbędnych
zakupów wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej, wyłącznie jako jeden z elementów projektu
służący osiągnięciu celów projektu dotyczącego rozwoju technologicznego. Projekt będzie zawierać element zapewniający
bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz przetwarzanych danych osobowych.
2. Merytoryczne przygotowanie kompletnego Wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczą nazwą "E-usługi publiczne
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A."- z uwzględnieniem bieżących zmian i aktualizacji - w celu przedstawienia jego
ostatecznej wersji przez Zamawiającego, w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
3. Sporządzenie Studium wykonalności oraz przygotowanie kompletnego Wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczą
nazwą "E-usługi publiczne Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A." dotyczy współfinansowania w ramach Osi Priorytetowej nr 2
"Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 "E-usługi publiczne" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.
II. Przez wykonanie zamówienia rozumie się:
A. Sporządzenie Studium wykonalności dla projektu pod roboczą nazwą "E-usługi publiczne Uzdrowisko Lądek-Długopole
S.A." Studium wykonalności zostanie sporządzone zgodnie z metodologią opracowania studium wykonalności na potrzeby
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RPO WD 2014 - 2020, dostarczone do Zamawiającego w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w dwóch
egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (plik PDF, Microsoft Word lub równoważne).
B. Wniosek o dofinansowanie projektu pod roboczą nazwą "E-usługi publiczne Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A." zostanie
sporządzony w aplikacji Generatora Wniosków RPO WD 2014- 2020 oraz dostarczony do Zamawiającego w dwóch
egzemplarzach w wersji papierowej i w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (pliki XML oraz PDF).
C. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wartości i zakresu rzeczowo – finansowego projektu.
D. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu dziesięciu dni od daty zawarcia umowy, o ostatecznym zakresie rzeczowo
- finansowym projektu.
E. Studium wykonalności oraz Wniosek o dofinansowanie projektu należy wykonać zgodnie z:
· dokumentami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020,
· dokumentami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi Regionalnych Programów Operacyjnych,
· danymi źródłowymi, informacji zebranych i udostępnionych przez Zamawiającego.
• Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą z intencją uzyskania najlepszych efektów prac.
Współdziałanie polegać będzie na przekazaniu Wykonawcy do wykorzystania potrzebnych wszelkich materiałów
źródłowych, dokumentów finansowych pozostających w dyspozycji Zamawiającego, uzupełnieniu dokumentów
finansowych zgodnie z wytycznymi Wykonawcy w formie elektronicznej, informacji umożliwiających sporządzenie
analiz i projekcji ekonomicznych.
• Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowania lub inną dokumentację potwierdzającą przyjęte przez
Zamawiającego rozwiązania teletechniczne i informatyczne, niezbędne do przygotowania wniosku o
dofinansowanie projektu dla podmiotu leczniczego działającego w publicznym systemie opieki zdrowotnej,
ukierunkowanego na rozwój elektronicznych systemów (przygotowanych do integracji z platformami centralnymi),
w tym gromadzenie oraz udostępnianie danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także
rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta. Dokumentacja powinna zawierać element niezbędnych zakupów
wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej projektu dotyczącego rozwoju
technologicznego. Opracowanie będzie zawierać element zapewniający bezpieczeństwo systemów
teleinformatycznych oraz przetwarzanych danych osobowych.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 01.03.2016r. uwzględniając ewentualne zmiany w wytycznych
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Przygotowanie oferty:
1. Ofertę należy złożyć w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub
czytelnego pisma odręcznego.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana pocztą na adres mailowy: pawel.gancarz@uzdrowisko-ladek.pl. do dnia 02.02.2016
do godz.11.00.
2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
złożenia oferty.
3. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
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VI. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 %
Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
Najkorzystniejsza oferta uzyska 100 pkt. (1%=1pkt.).
Ocena punktowa w pozostałych ofertach dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Najniższa cena spośród ofert ważnych
Wp = ---------------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena oferty badanej
Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty powinna obejmować całość zamówienia i powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
2. Cena jest wiążąca i nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy.
3. Cena powinna uwzględniać ewentualne upusty jakie stosuje oferent. Cena nie może być wyrażona w walucie obcej.
4.Prawidłowe
ustalenie
podatku
VAT
należy
do
obowiązków
Wykonawcy
zgodnie
z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek z
ofert lub jego unieważnieniu bez podawania przyczyn.
2. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.uzdrowisko-ladek.pl.
3. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres podany w ofercie.
4. Osoby do kontaktów:
a) Anna Kostecka w sprawach proceduralnych – e-mail: anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl,
tel. 74/8 115 470,
b) Paweł Gancarz w sprawie przedmiotu zamówienia – e-mail: paweł.gancarz@uzdrowisko-ladek.pl, tel. 74/8 1464 34.
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
…………………………………………….…
Kierownik Zamawiającego
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