Zapytanie ofertowe nr 1/POZPLUS/2018
Dostosowanie systemu informatycznego (oprogramowania) Centermed Katowice 2 Sp. z o.o. jako realizatora
programu pilotażowego do wymogów realizacji pilotażu POZ PLUS
Miejsce i sposób składania ofert:
a)

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, na szablonie oferty stanowiącej załącznik do niniejszego
zapytania, zawierającym:

• nazwę i adres oferenta,
• datę sporządzenia,
• opis oferowanego oprogramowania wraz ze specyfikacją, potwierdzającą co najmniej elementy wskazane w
niniejszym zapytaniu ofertowym,
• wartość oferty,
b)

Oferty można składać do dnia 20 sierpnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego.

c)

Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej
wpływu do siedziby firmy bądź na jej adres mailowy.

d)

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (w przypadku składania oferty w formie papierowej).

e)

Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową. W takim przypadku oferent powinien ją przesłać w terminie
wskazanym w punkcie b) na adres: biuro-katowice@centermed.pl

f)

Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.

Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
a)

o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową lub telefoniczną
po upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu lub rozmowie telefonicznej Oferent zostanie
poinformowany o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2
dni robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości lub rozmowie telefonicznej.
Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze
Oferenta,

b)

zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania:

Artur Kłos 660-675-034

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest zakup i dostawa nowej wartości niematerialnej i prawnej wskazanej w niniejszym
zapytaniu w związku z realizacją projektu pt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki
zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”
realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego o numerze POWR.05.02.00-00-0039/17-00 zawartej w dniu 28 listopada 2017 r.,
między Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Narodowego Funduszu Zdrowia
Przedmiot zamówienia:
Dostosowanie systemu informatycznego (KS-SOMED, KS-PPS) realizatora programu pilotażowego
(Centermed Katowice 2 Sp. z o.o.) do obsługi następujących funkcjonalności:
1) komunikatów sprawozdawczych XML stosowanych w pilotażu POZ PLUS;
2) sprawozdawczości dotyczącej statusu pacjentów w procesie opieki koordynowanej z wykorzystaniem
usług sieciowych (web-serwisy);
3) sprawozdawczości monitorującej stan zdrowia pacjentów z wykorzystaniem usług sieciowych;
4) usług integracyjnych z systemami: Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) i System Informatyczny
Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w celu pobierania informacji o świadczeniach udzielonych pacjentom
objętym opieką koordynowaną
Harmonogram:
Wykonawca musi zobowiązać się do dostarczenia w pełni sprawnego oprogramowania oraz jego
zainstalowania jak również przeszkolenia pracowników Zamawiającego z jego obsługi zgodnie ze specyfikacją z
punktu Przedmiot zamówienia w terminie umożliwiającym wdrożenie usług związanych z oprogramowaniem w
firmie Zamawiającego w terminie zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ 23/2018/DAiS.
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert wskazanym w pkt. 7. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.
Pytania i wyjaśnienia: brak

