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załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

FORMULARZ OFERTOWY 

I. Dane wykonawcy: 

NAZWA WYKONAWCY 

 

NIP  

REGON  

SIEDZIBA WYKONAWCY  

TELEFON / FAKS  

E-MAIL  

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KONTAKTÓW  

II. W związku z  ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę, instalację i 

konfigurację sprzętu wraz z licencjami oraz dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego w Centrum Medycznym Arnica, realizowanego w ramach projektu Wzrost jakości 

i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w 

Centrum Medycznym Arnica Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II „Wzrost e-

potencjału Mazowsza” dla działania 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ 

projektu e-zdrowie, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem 

zamieszczonym w ogłoszeniu i jego załącznikach. 

III. Przedmiot zamówienia wykonamy za cenę ……………………… PLN brutto, słownie: 

………………………………………………………………………………………….… PLN) 

(kwota przeniesiona z wiersza „suma” kolumny „g” tabeli asortymentowo-cenowej). 

Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty, w tym podatek VAT. 

Tabela asortymentowo-cenowa 

Lp. Wyszczególnienie Producent 
Jednostka 

miary 

Cena 

jednostkowa 

brutto PLN 

Liczba 
Cena oferty 

(=e x f) w PLN 

a b c d e f g 

Infrastruktura Sprzętowa 

1 Serwer Aplikacyjny    szt.  2  
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2 Macierz dyskowa   szt.  1  

3 Serwer bazodanowy  (serwerownia 

zapasowa) 

 
szt.  1  

4 Komputery stacjonarne (jednostki klienckie)      

4a Stanowiska komputerowe   (typ A)  szt.  25  

4b Stanowiska komputerowe   (typ B)  szt.  6  

4c Stanowiska komputerowe   (typ C)  szt.  1  

4d Stanowiska komputerowe   (typ D)  szt.  1  

4e Stanowiska komputerowe   (typ E)  szt.  1  

5 Urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarki      

5a Drukarki dla terapeutów  szt.   28  

5b Urządzenie wielofunkcyjne (typ A)  szt.  1  

5c Urządzenie wielofunkcyjne (typ B)  szt.  1  

6 Tablet medyczny   szt.  2  

7 Czytnik dowodów osobistych  szt.  3  

8 Czytnik kodów kreskowych z kart pacjenta  szt.   3  

9 Przełącznik sieciowy  szt.  1  

10 Urządzenie brzegowe z zaporą ogniową  szt.  1  

11 System komunikacji wizualnej       

11a Monitor 32'  szt.  21  

11b Monitor minimum 50'  szt.  5  

11c Głośniki  szt.  11  

11d Kamery IP  szt.  10  

11e Pozostałe elementy systemu zgodnie z OPZ   zest.   1  

12 Stanowisko do e-konsultacji  szt.  2  

13 Drukarka do kart pacjenta  szt.   2  

14 Telefon stacjonarny IP  szt.  29  

15 Telefon stacjonarny IP z możliwością 

podłączenia BT i słuchawką BT 

 
zest.  5  

16 Kiosk rejestracyjny do e-usług  szt.   4  

usługi 

1 Wykonanie analizy przedwdrożeniowej       

2 Adaptacja pomieszczenia serwerowego       

3 Konfiguracji serwera (wirtualizacja, system 

operacyjny 

 
    

4 Montaż i konfiguracja urządzeń sieciowych       

5 Montaż stacji roboczych      

6 Konfiguracja stacji roboczych      

7 Instalacja Systemu Kontroli Dostępu      

8 Konfiguracja Systemu Kontroli Dostępu      

9 Konfiguracja Rejestracji Czasu Pracy       

10 Parametryzacja Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego  

 
    

11 Wdrożenia Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego 

 
    

12 Przygotowanie Dokumentacji 

bezpieczeństwa danych osobowych 

 
    

13 Integracja RIS<->HIS      

14 Integracja Laboratorium (HL7)      

15 Wykonanie Portalu Pacjenta       
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16 Wykonanie Portalu Partnera      

17 Konfiguracja modułu automatycznej 

komunikacji z pacjentem 

 
    

Oprogramowanie i rozwiązania systemowe  

1 ZSI - Moduł elektroniczna dokumentacja 

medyczna  

 
szt.   40  

2 ZSI - Moduł Menedżer  szt.  1  

3 ZSI - Moduł Diagnostyka Obrazowa  szt.  1  

4 ZSI - Moduł fiskalny  Szt.  4  

5 ZSI - Moduł Poczekalnia   Szt.  1  

6 ZSI - Moduł System Kontroli Dostępu  Szt.   1  

7 ZSI - Moduł Rejestracji Czasu Pracy  Szt.   1  

8 ZSI - Moduł Archiwizacja Dokumentacji 

Medycznej 

 
Szt.   1  

9 Elektroniczne konto partnera   Szt.   1  

10 Elektroniczne konto pacjenta   Szt.   1  

11 Moduł zautomatyzowanej komunikacji z 

pacjentem przez telefon lub drogą mailową  

 
Szt.   1  

12 System operacyjny serwera bazy danych   Szt.   1  

13 WindowsServer - System  operacyjny 

Kontrolera Domeny 

 
Szt.   1  

14 WindowsServer- licencja dostępu klienta  

(każdy pakiet zawiera minimum 5 licencji) 

 
pakiet  10  

15 WindowsServer - Pulpit zdalny (RDP)  Szt.   10  

16 Oprogramowanie antywirusowe z 

firewallem 

 
Szt.  41  

 

Podając ceny w powyższej tabeli asortymentowej, należy w każdej pozycji uwzględnić wszystkie 

składniki sprzętu, oprogramowania lub usług niezbędnych do pełnego uruchomienia i korzystania 

z wyszczególnionych elementów, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz funkcjonalnością opisaną w 

przedmiocie zamówienia.   

IV. Oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i jego załącznikami i nie wnosimy do niego żadnych 

zastrzeżeń i w pełni go akceptujemy, 

2. akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy zgodnie z tym wzorem, 

3. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, 

4. oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w zaproszeniu do złożenia ofert, 

5. oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do 150 dni kalendarzowych od 

dnia zawarcia umowy, 
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6. oferujemy wykonanie analizy przedwdrożeniowej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy, 

7. oferujemy dostawę, instalację i konfigurację Infrastruktury Sprzętowej wraz z licencjami zgodnie z 

opisem w OPZ w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

8. oferujemy dostawę  i uruchomienie co najmniej następujących modułów: : HIS, VoIP, Diagnostyka 

obrazowa, Portal pacjenta, System Kontroli Dostępu i Kolejkowy w pełnej funkcjonalności opisanej 

w OPZ, w ciągu ...... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

9. oferujemy / nie oferujemy* przedłużenie minimalnych okresów gwarancji opisanych w § 9 ust. 1, 

podpunktach a, b i c we wzorze umowy wymienionej w punkcie 2 powyżej, o dodatkowy okres 24 

(słownie: dwudziestu czterech) miesięcy dla każdego z zakresów produktowych,   

10. oferujemy / nie oferujemy* dostarczenie i instalację modułów tabletowych zrealizowanych w 

architekturze trójwarstwowej, mające możliwość pracy z wykorzystaniem przeglądarki 

internetowej bez konieczności instalacji dodatkowej aplikacji natywnej, działające na co najmniej 

jednym z systemów operacyjnych: Windows, Linux/Android, Mac, 

11. oferujemy / nie oferujemy* dostarczenie wraz z systemem przeglądarki radiologicznej DICOM 

uruchamianej z funkcji dystrybucji obrazów nie wymagającej instalacji na stacji roboczej i 

posiadającej walory przeglądarki diagnostycznej przy uruchamianiu na stacji z monitorem 

diagnostycznym; przeglądarka jest dostarczona w liczbie licencji zgodnej z wymaganiami ogólnymi, 

tj. dostępna dla każdego lekarza korzystającego z dystrybucji obrazów w placówce Zamawiającego. 

12. oferujemy / nie oferujemy* dostarczenie i instalację modułów ambulatoryjnych posiadających 

funkcje podpisu elektronicznego zgodnego z wymogami prawa dotyczącego podpisów 

elektronicznych dokumentacji medycznej, obowiązującego w dniu składania oferty i w pełni 

akceptowanego przez wszystkie jednostki odpowiedzialne za kontrolę dokumentacji medycznej. 

Oferta uwzględnia pełne koszty realizacji funkcji podpisu elektronicznego dla pracowników CM 

ARNICA przez cały okres gwarancji.  

13. zamówienie wykonamy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. 

V. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do złożenia oferty. 

VI. Załączniki: 

1) Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, 

2) Odpis z KRS lub z CEIDG 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2a do zapytania 

ofertowego) 
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4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2b do zapytania 

ofertowego), wraz z dowodami że zamówienia zostały wykonane należycie 

5) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS (wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed dniem składania ofert 

6) Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z właściwego dla Wykonawcy Urzędu Skarbowego  

(wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem składania ofert) 

7) Szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu (zgodną z wymaganiami opisu przedmiotu 

zamówienia) 

8)  Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego podpisany i 

zaakceptowany przez wykonawcę. 

9) Próbka zgodnie z wymogami OPZ 

Miejscowość i data 
 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

wykonawcy  

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 


