

ZAPYTANIEOFERTOWE
zdnia18.08.2017r.
NawykonanieusługiwytworzeniaaplikacjiKartyObserwacjiKlinicznej(CRF,CaseReport
Form)naplatformymobilneorazwitrynyinternetowej
wramachprojektunrSTRATEGMED1/248672/14/NCBR/2015
realizowanegowramachprogramu„PROFILAKTYKAI LECZENIECHORÓB
CYWILIZACYJNYCH”STRATEGMED
1.Zamawiający
CENTRUMNEUROLOGIIKRZYSZTOFSELMAJ,zsiedzibąwŁodzi
Łódź90-324,ul.Tylna12
REGON471481931
NIP7251296510
mail:kselmaj@afazja.am.lodz.pl
2.Trybudzieleniazamówienia
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytanie ofertowego, zgodnie z zasadą
konkurencyjności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie między Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 47, a CENTRUM
NEUROLOGIIKRZYSZTOFSELMAJ
1. Zamawiającyniedopuszczaskładaniaofertwariantowych.
2. Zamawiającyniedopuszczamożliwościskładaniaofertczęściowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą,
którego oferta uznana za najkorzystniejszą (uzyskała najwyższą liczbę punktów), w
sytuacji gdy zaproponowana przez Wykonawcę cena przewyższają kwotę, którą
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (kwoty określone w budżecie
szczegółowymprojektu).
3. Opisprzedmiotuzamówienia:
3.1 Celzamówienia
Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru dostawcy w zakresie wykonania usługi wytworzenia aplikacji
Karty Obserwacji Klinicznej (CRF, Case Report Form) na platformy mobilne oraz witryny
internetowej Zamawiającego, w ramach projektu nr STRATEGMED1/248672 /14/NCBR/2015
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realizowanego

w

ramach

programu

„PROFILAKTYKA

I

LECZENIE

CHORÓB

CYWILIZACYJNYCH”STRATEGMED.
3.2 Przedmiotzamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wytworzenia aplikacji Karty Obserwacji
Klinicznej (CRF, Case Report Form) na platformy mobilne oraz witryny internetowej, polegającej
na:
1) dokonaniu przez Wykonawcę analizy potrzeb użytkownika, w tym przeprowadzeniu spotkań
analitycznych z Zamawiającym, w ramach której na podstawie wywiadu z Zamawiającym oraz na
podstawie

własnej

wiedzy,

Wykonawca

przeanalizuje

i

zaproponuje

do

akceptacji

Zamawiającegonastępująceelementy:
a.określeniegłównejścieżkiporuszaniasiępoaplikacji;
b.określeniearchitekturyinformacjiwaplikacji;
c. określenie przypadku użycia aplikacji i scenariusz jej użycia przez użytkownika, w tym
chronologięzdarzeń;
d. określenie brzegowej specyfikacji urządzeń oraz specyfikacji testów wydajnościowych
dotyczącychpłynnościdziałaniaaplikacji;
2)opracowaniuinterfejsugraficznegoaplikacji;
3)stworzeniuaplikacjinaplatformymobilne;
4)opracowaniedokumentacjiaplikacji;
5) dokonanie testów aplikacji i po pozytywnych wynikach testów przekazaniu aplikacji
Zamawiającemu;
6)świadczeniuusługgwarancyjnych
przezokres24miesięcy;
8) zapewnieniu przez Wykonawcę przestrzeni na utrzymanie aplikacji bazy danych oraz witryny
internetowejZamawiającego.
3.3 Specyfikacjaprzedmiotuzamówienia.
AplikacjaCRF
1. Dostęp do aplikacji możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu, z podaniem nazwy
użytkownikaorazhasła.
2. Architekturainformacjiwaplikacjiwstrukturzedrzewa,tj.pacjent,zapisywizyt,badania.
3. Dodawanie kolejnych zapisów z użyciem formularzy opracowanych przez Wykonawcę na
podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego. Przewidywana liczba formularzy - 20,
którajednakmożeulecnieznacznejzmianie.
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4. Dodawanie danych, ich wyświetlanie oraz możliwość edycji w poszczególnych formularzach
uzależnionaoduprawnieńużytkownika.Zamawiającyprzewidujedwapoziomyuprawnień.
5. Przechowywanie wprowadzonych do aplikacji informacje w bazie danych zamieszczonej na
serwerzeWykonawcy.
6. Aplikacja i baza danych zostanie przechowana na serwerze przez Wykonawcę przez cały
okrestrwaniaumowy,tj.24miesiące.
7. Wykonawca zapewni, oprócz standardowej codziennej procedury archiwizacji bazy danych,
dodatkowe zewnętrzne kopie bazy zapisywane jeden raz w tygodniu, które to w cyklach
jednomiesięcznych będą dostarczane na nośnikach zewnętrznych (nośnik DVD) do siedziby
Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wnoszenia poprawek w aplikacji w okresie dwóch miesięcy
oddniaoddaniadoużytkowaniaaplikacji,wynikającychzespostrzeżeńZamawiającego.
9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykrywania i usuwania
wszelkich wad w funkcjonowaniu systemu aplikacji w okresie 24 miesięcy od dnia oddania
doużytkowaniaaplikacji.
Witrynainternetowa
1.

WykonanieprojektugraficznegowitrynyinternetowejZamawiającego.

2.

PoakceptacjiprojektuprzezZamawiającego,wykonaniewitrynyinternetowej.Zamawiający
przewidujedo30elementówskładowychwitryny(podstron).

3.

Zakupienie przez Wykonawcę niezbędnych materiałów graficznych, takich jak zdjęcia,
grafikiorazprzekazanieprawautorskichdoichwykorzystywaniaZamawiającemu.

4.

Przechowywanie przez Wykonawcę aplikacji jak również bazy danych na serwerze przez
całyokrestrwaniaumowytj.24miesiące.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do wnoszenia poprawek w aplikacji w okresie dwóch miesięcy
oddniaoddaniadoużytkowaniaaplikacjiwynikającychzespostrzeżeńZamawiającego.

6.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykrywania i usuwania
wszelkich wad w funkcjonowaniu systemu aplikacji w okresie 24 miesięcy od dnia oddania
aplikacjidoużytkowania.

3.4Terminwykonaniausługi:
- maksymalny i nieprzekraczalny termin oddania aplikacji oraz witryny internetowej do użytku
Zamawiającego, zakończony protokołem odbioru oraz spełnieniem wszelkich założeń
wynikającychzzawartejumowyto
30.09.2017r.
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4. Warunkiudziałuwpostępowaniu.
4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień. Wykonawca potwierdza spełnienie warunków udziału w
postępowaniupoprzezoświadczenie,zgodniezwzoremzałącznikanr2.
4.2Oudzieleniezamówieniamogąsięubiegaćwykonawcy:
a) którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i
terminowewykonaniezamówienia;
b) nieotwartoichlikwidacji,aninieogłoszonoupadłości;
c) nieorzeczonowobecnichzakazuubieganiasięozamówienie.
4.3 Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznymiosobamizdolnymidowykonaniazamówienia.
4.4 Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. 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
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególnościna:
●

uczestniczeniuwspółce,jako
wspólnikspółkicywilnejlubspółkiosobowej,

●

posiadaniuconajmniej10%udziałówlubakcji,

●

pełnieniu

funkcji

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,
●

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznejlubwstosunkuprzysposobienia,opiekilubkurateli.

Dostawca potwierdza spełnienie warunku poprzez podpisanie oświadczenia o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych. Dostawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu
poprzez oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z
Zamawiającym,zgodniezwzoremzałącznikanr3.
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5.Opiskryteriówwyboruofertyorazsposóbocenyofert
5.1 Kryterium wyboru oferty jest w 100% cena brutto. Zamawiający będzie oceniał oferty
odpowiadające ww. kryterium, przy czym kryterium podlegać będzie ocenie punktowej opartej o
poniżejpodanezasadyprzyznawaniapunktów.
cenabrutto(C)-wagakryterium100,00%
punktacjabędziewyliczananastępująco:
C=cenanajtańszejoferty/cenaocenianejofertyx100%
Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinkuwPLN.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w
niniejszymzapytaniuofertowym.
Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie z kryterium
oceny (tj. ceny oferty brutto). W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o
takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie tych wykonawców do dodatkowych negocjacji
cenowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w
pierwotniezłożonychofertach.
5.2 Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie aplikacji wraz z witryną internetową, jak
również z utrzymaniem aplikacji wraz z bazą danych na serwerze Wykonawcy w okresie 24
miesięcy.
6.Sposóbprzygotowaniaiformazłożeniaoferty
1. Wykonawcamożezłożyćtylkojednąofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego)wjęzykupolskim,cenawPLN.
3. Kompletnaofertapowinnazawierać:
●

formularzofertowy(załączniknr1)

●

oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(załączniknr2)

●

oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z
Zamawiającym(załączniknr3)

4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań
w imieniu wykonawcy w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby
podpisująceofertę.

5



5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej wystawienia. Oferta powinna jasno
wskazywaćterminjejważności.
6. WszelkiekosztyzwiązanezprzygotowaniemofertyponosiWykonawcaskładającyofertę.
7. Ofertęmożna:
●

złożyć osobiście w miejscu prowadzenia działalności firmy 90-324 Łódź, ul. Tylna
12,

●

doręczyćzapośrednictwempocztylubkurierapodww.adres,

●

przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie PDF na adres:
kselmaj@afazja.am.lodz.pl

8. Terminskładaniaofertupływadnia28.08.2017r.ogodzinie14.00.
9. Ofertyzłożonepoterminiewskazanympowyżejniebędąrozpatrywane.
10. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu prowadzenia działalności firmy w Łodzi ul. Tylna 12, dnia
28.08.2017r.ogodzinie17.00
11. W toku oceny ofert Zamawiający może zwrócić się z zachowaniem formy pisemnej do
wykonawcy z prośbą o udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących formy i treści
złożonejoferty.Wykonawcaskładawyjaśnieniazzachowaniemformypisemnej.
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie
przepisyKodeksuCywilnego.
7. Sposóbinformowaniawykonawcówoprowadzonympostępowaniu
1.Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna jest
dopublicznejwiadomościzapośrednictwem:
●

Miejscaprowadzeniadziałalnościfirmy:90-324Łódź,ul.Tylna12,

●

stronyinternetowejfirmy:www.selmaj.pl

8.Sposób
kontaktowaniasiępomiędzyZamawiającym,awykonawcamiwpostępowaniu
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
faksowejlubdrogąelektroniczną
Do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Wykonawcami w sprawach związanych z
prowadzonympostępowaniemZamawiającyupoważnia:
Imięnazwisko:KrzysztofSelmaj
Telefon:604480110
e-mail:kselmaj@afazja.am.lodz.pl
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9.UWAGIKOŃCOWE
1. Z możliwości realizacji zamówienia są wyłączone podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym, z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo
lubkapitałowo.
2. Złożenie przez Wykonawcę dokumentów fałszywych, stwierdzających nieprawdę lub
nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla Zamawiającego może
spowodowaćwykluczenieWykonawcyzdalszegopostępowania.
3. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień
publicznych.
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Załączniknr1doZapytaniaofertowegozdn.18.08.2017
r.
……………………….………..….…
(Miejscowość,
data)
FORMULARZOFERTOWY
WimieniuFirmy:
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
oznaczeniewykonawcy/nazwasiedzibaiadres,ewentualnieczytelnapieczątka/
oświadczam (-y), iż usługa opisana w zapytaniu ofertowym z dnia ……/..…../……… wykonam(-y)
na

warunkach

zgodnych

z

treścią

przedmiotowego

zapytania

przy

zastosowaniu

przedstawionychponiżejwarunkówcenowych:
Lp.

Nazwa

1.

Cena

CenawytworzeniaaplikacjiKartyObserwacjiKlinicznej(CRF,
CaseReportForm)naplatformymobilneorazwitryny
internetowej–cenabruttookreślonawPLN

Terminzwiązaniaofertą30dni.
1. Oświadczam(-y), że zdobyłem(-liśmy) wszelkie informacje, które były potrzebne do
przygotowaniaoferty.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej
zastrzeżeńorazprzyjmujemywarunkiwnimzawarte.
3. Oświadczamy że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania
przedmiotowegozamówienia.
4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i
miejscuzaproponowanymprzezZamawiającego.
Załączniki:
−

oświadczenie
o
spełnieniu
wymagańzwiązanychzrealizacjązlecenia(załączniknr2)

−

oświadczenie
Wykonawcy
o
braku
powiązańkapitałowychlubosobowychzZamawiającym(załącznik
3).

……….……………….………………………………..
Pieczęćfirmowaipodpis
osoby
upoważnionejdoreprezentacjiwykonawcy
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Załączniknr2dozapytaniaofertowegozdn.18.08.2017r.

………………………………………
(Miejscowość,data)
Oświadczenie
Niniejszymoświadczamy,że:
1. posiadamyuprawnieniadowykonywaniadziałalności/świadczeniausługiobejmującej
przedmiotzamówienia,
2. posiadamyniezbędnąwiedzę
idoświadczenieorazpotencjałtechniczny,atakże
dysponujemyosobamizdolnymidowykonaniazamówienia,
3. znajdujemysięwsytuacjiekonomicznejifinansowejpozwalającejnawykonanie
zamówienia.

…………………...…………………………….
Pieczęćfirmowaipodpis
osoby
upoważnionejdoreprezentacjiWykonawcy
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Załączniknr3dozapytaniaofertowegozdn.18.08.2017
r.
…………………………………
(Miejscowość,
data)
Oświadczenie
Niniejszym oświadczamy, że jako Wykonawca nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo
lubkapitałowo.
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 związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególnościna:
−

uczestniczeniuwspółcejako
wspólnikspółkicywilnejlubspółkiosobowej,

−

posiadaniaconajmniej10%udziałówlubakcji,

−

pełnieniu

funkcji

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,
−

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunkuprzysposobienia,opiekilubkurateli.

…………………………………….
Pieczęćfirmowaipodpis
osoby
upoważnionejdoreprezentacjiwykonawcy
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