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Zapytanie ofertowe 

Dotyczące sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy i propozycji kryterium 

oceny ofert w zakresie opracowania wymagań technicznych i systemowych przedmiotu 

zamówienia ramach projektu „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ” realizowanym w ramach 
RPMA.02.01.01-14-2641/15 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT 

im. Marii Skłodowskiej - Curie 

ul. Wawelska 15B, 

02-734 Warszawa 

NIP: 525 000 80 57, REGON: 000288366, KRS: 0000144803 

 

II. OPIS USŁUGI 

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie będzie realizatorem 

projekt pt. „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ” dofinansowany w ramach RPMA.02.01.01-

14-2641/15, polegający na wdrożeniu e-usług w obszarze ochrony zdrowia i budowie 

repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej. Projekt realizowany będzie wspólnie z 4 

Partnerami. 

Przygotowując się do udzielenia zamówienia publicznego na realizację projektu, zwracamy się 

z prośbą o wycenę i czas realizacji usług obejmujących: 

1. Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia w oparciu o koncepcję przedstawioną  

w Studium Wykonalności projektu i zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym: 

a) Przygotowanie koncepcji zarządzania bezpieczeństwem danych w ramach projektu. 

b) Przygotowanie specyfikacji wymagań technicznych. 
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2. Przygotowanie szczegółowego planu i harmonogramu wdrożenia projektu zgodnie z 

umową. 

3. Doradztwo w określeniu warunków udziału w postępowaniu.  

4. Przygotowanie projekt umów.  

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Planowany termin wykonania zamówienia do 6 tygodni od podpisania umowy. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

Do konkursu ofert mogą przystąpić, którzy spełniają warunki przedstawione poniżej: 

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Oferent wykaże , że wykonał bez zastrzeżeń w 

okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie minimum: 

• trzy usługi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy wraz z kryterium 

oceny ofert dotyczącego zakupu i wdrożenia systemów informatycznych.  

2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował osobami (co najmniej 1 osobą dla każdej funkcji), legitymującymi się kwalifikacjami 

zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia, 

odpowiadającymi warunkom określonym poniżej: 
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a) Kierownik zespołu: 

• Wyższe wykształcenie 

• Doświadczenie związane z pełnieniem funkcji koordynacyjnej (dyrektor projektu lub kierownik 

projektu lub kierownik jednostki koordynującej projekt) w co najmniej 3 projektach obejmujących 

opracowanie i wdrożenie albo zakup i wdrożenie systemu informatycznego 

• Posiadanie certyfikatów/tytułów z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2 lub równoważne) 

b) Ekspert ds. merytorycznych 

• Wyższe wykształcenie 

• Doświadczenie w zakresie wymagań technicznych wdrożenia systemu informatycznego jako 

kierownik lub dyrektor projektu, w którym wdrożono ten system i spełniał on poniższe 

wymagania: 

- system umożliwiał wytwarzanie i przetwarzanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

- system udostępniał e-usługi w zakresie ochrony zdrowia 

• Doświadczenie związane z pełnieniem funkcji projektowych przez minimum jeden 3 lata, w 

kwestiach dotyczących projektowania lub wdrażania i integracji systemów informatycznych; 

•  Brał udział w ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej dwóch postępowaniach na rozwój utrzymanie 

złożonych systemów informatycznych o wartości powyżej 5 mln zł. 

c) Ekspert ds. bezpieczeństwa informatycznego: 

• Wykształcenie wyższe 

• W ostatnich 3 latach brał udział jako kierownik lub ekspert min w 2 projektach  

informatycznych zawierającym m.in.  dostęp do systemu poprzez ogólnie dostępny kanał www; 

• W ostatnich 3 latach brał udział jako członek/przewodniczący komisji przetargowej na 

zakup/rozwój i utrzymanie systemu informatycznego zawierającym m.in. dostęp do systemu 

poprzez ogólnie dostępny kanał www; 
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d) Ekspert ds. architektury korporacyjnej i rozwoju: 

• Wykształcenie wyższe 

• W okresie ostatnich 3 lat brał udział minimum jako ekspert projektu w opracowaniu 

architektury rozległego systemu informatycznego (o architekturze sk ładającej się z centralnej 

bazy danych, serwerów aplikacyjnych z dostępem zdalnym użytkowników), który to system 

został wdrożony zgodnie z tym projektem, system jest nadal eksploatowany produkcyjnie i 

podlega lub podlegał rozwojowi; 

e) Ekspert ds. zarządzania projektami informatycznymi: 

• Wykształcenie wyższe 

• Posiadanie jednocześnie certyfikatów/tytułów z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2 lub 

równoważne) oraz certyfikatów/tytułów z zakresu dostarczania usług informatycznych (ITIL lub 

równoważne) 

• W okresie ostatnich 3 lat brał udział minimum jako ekspert projektu w zaprojektowaniu i 

wdrożeniu systemu informatycznego, który to system zosta ł wdrożony zgodnie z tym projektem i 

podlega lub podlegał rozwojowi. 

f) Prawnik: 

•  Wykształcenie wyższe 

•  Brał udział w ciągu ostatnich 3 lat udział w roli projektowej w co najmniej jednym projekcie 

dotyczącym budowy/rozwoju i utrzymania wielowarstwowego systemu informatycznego; 

• W ciągu ostatnich 3 lat odpowiadał za tworzenie umów na budowę systemów informatycznych 

wykonanych w technologii wielowarstwowej; 

•  W ciągu ostatnich 3 lat występował przed KIO jako reprezentant zamawiającego w co 

najmniej 5 rozprawach dotyczących budowy/rozwoju i utrzymania systemów informatycznych; 
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Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której jedna osoba pe łni więcej niż dwie funkcje 

wymienione powyżej. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty prosimy przesłać na adres: e-zdrowie@coi.pl do dnia 05.09.2016 do godz. 12.00. 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 

Oferenci zainteresowani złożeniem oferty na realizację usług mogą w razie wątpliwości 

kierować pytania w do osoby kontaktowej: 

Piotr Brylicki 

Email: piotr.brylicki@coi.pl 

Tel. 602554664, (22) 5462735 
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