
 
PCMG/Z/1/2017 

1 
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. 
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec, Tel.: 48 664 91 00, fax: 48 664 21 81, sekretariat@pcmg.pl, 
Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. ST. Warszawy w Warszawie pod 
numerem KRS 0000351118.  
NIP 797-201-92-61, REGON 142203546 
 
www.pcmg.pl  

Sporządził Hubert Wasila 

 

                                                                                                Grójec dnia 28.02.2017r. 
Zapytanie ofertowe 

o wartości do kwoty 30 000 EURO 
 

Procedura realizowana jest w ramach projektu "Poprawa jakości i dostępności 
świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu usług e-zdrowia w Powiatowym Centrum 
Medycznym w Grójcu sp. z o. o." dofinansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr Umowy  
o dofinansowanie RPMA.02.01.01-14-2486/15-00, zwanego dalej „Projektem”. 
 
I. Zamawiający: 
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o., ul. Księdza Piotra Skargi 10,   
05-600 Grójec zaprasza do złożenia oferty na nadzór nad realizacją techniczną  
i rozliczaniem finansowym Projektu.  
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Wykonawca może złożyć swoją ofertę na jedną lub wszystkie części: 
Część 1 Nadzór nad realizacją techniczną Projektu 
Część 2 Nadzór nad rozliczaniem finansowym Projektu. 
 
II. Przedmiot zamówienia:  
Nadzór nad realizacją techniczną i rozliczaniem finansowym projektu "Poprawa 
jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu usług e-zdrowia w 
Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o." w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  
 
Część 1 - Nadzór nad realizacją techniczną Projektu  
 
Kod CPV  
79421100-2  -  Usługi nadzoru nad projektem, inne niż w zakresie robót 

budowlanych 
72222200-9 - Usługi w zakresie systemów informacji lub usług planowania 

technologii 
72224000-1 -  Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 
72220000-3 -  Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 
72242000-3 -  Usługi modelowania projektu 
72224100-2 -  Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 
72246000-1 -  Usługi doradcze w zakresie systemów 
72228000-9 -  Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń 

komputerowych 
72226000-5 -  Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych oprogramowania 

systemowego 
72100000-6 -  Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego 
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72140000-8 -  Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych sprzętu 
komputerowego 

 
 
Część 2 - Nadzór nad rozliczaniem finansowym Projektu 
 
Kod CPV 
79110000-8 -  Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 
79412000-5 -  Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami 
 
 
Część 1 - Nadzór nad realizacją techniczną Projektu 
W ramach tej części zapytania Zamawiający wymaga: 
A. 

1. opracowania kompleksowej dokumentacji przetargowej, w tym: 

 opis przedmiotów zamówienia dla postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnych z harmonogramem zamówień publicznych Projektu, 

 wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne uwzględniające wszystkie 
informacje zawarte w Studium Wykonalności, 

 syntetyczny opis załączników do opisu przedmiotu zamówienia, w tym 
dokumentacja szczegółowa specyfikacji systemu, 

 docelowy ramowy model procesowo organizacyjny Zamawiającego wraz 
ze szczegółowym opisem zoptymalizowanych wszystkich procesów 
biznesowych planowanych w ramach wdrożenia Projektu, 

 wymagania w zakresie integrowania systemów informatycznych i migracji 
danych, 

 wymagania w zakresie produktów Projektu wraz z kryteriami odbioru. 
2. Opracowania wzorów protokółów, sprawozdań, raportów itp. 
3. Opracowania propozycji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

wykonanie i wdrożenie Projektu. 
4. Opracowania wzoru umowy na realizacje przedmiotu zamówienia będącej 

załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
w szczególności: 

 projektu harmonogramu realizacji umowy i płatności, 

 opis produktów jakie maja powstać w wyniku realizacji umowy,  

 wymagania jakościowe na poszczególne produkty wytworzone  
w ramach realizowanej umowy, 

 specyfikacja/wyszczególnienie obowiązujących przepisów prawa 
mających zastosowanie przy projektowaniu systemu informatycznego, 

 opracowanie zasad gwarancji/rękojmi na dostarczone w ramach 
Projektu produkty i usługi, w szczególności zasad zgłaszania oraz 
usuwania wad i usterek. 
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5. Ustalenia wartości zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych oraz zaleceniami i wytycznymi instytucji wdrażającej Regionalny 
Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 
zakresie zamówień publicznych. 

6. Opracowania warunków udziału w postępowaniu. 
7. Opracowanie kryteriów oceny ofert, w tym kryterium lub kryteriów 

pozacenowych. 
8. Wsparcia w projektowaniu i weryfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu 

publicznym. 
9. Opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie  

do 30 dni od daty podpisania umowy. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nanoszenia ewentualnych zmian  
w dostarczonych przez Wykonawcę opracowaniach a Wykonawca zobowiązany 
będzie do naniesienia zmian w okresie nie dłuższym niż 3 dni od dnia ich zgłoszenia. 
 
B. 
Wsparcia Zamawiającego w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, a w szczególności: 

1. Przygotowywania odpowiedzi na pytania i wnioski w rozumieniu  ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych. 

2. Analizy i oceny złożonych ofert przez ubiegających się o udzielenie 
zamówienia jak i rekomendowanie ich w zakresie zgodności z treścią 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub istnienia przesłanek 
odrzucenia przez Zamawiającego oferty wraz z uzasadnieniem pisemnej 
opinii.  

3. Oceny dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu przez oferentów. 

4. Wsparcia w rozstrzyganiu odwołań pojawiających się na każdym etapie 
postępowania, w tym w szczególności dotyczących treści ogłoszenia  
o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak 
również oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

5. Wsparcia w przygotowaniu protokółu  z udzielenia zamówienia. 
6. Wsparcia Zamawiającego w roli eksperta przed Krajową Izbą Odwoławczą  

i sądami powszechnymi (na każdym etapie postępowania) oraz inne bieżące 
doradztwo w toku postępowania. 

C. 
1. Opracowania koncepcji realizacji Projektu w zakresie szkoleń oraz części 

informacyjno – promocyjnej.  
2. Kontrolingu dokumentacji technicznej pod katem zgodności realizacji umowy  

i harmonogramu rzeczowo-finansowego 
3. Kontrolingu wskaźników Projektu. 
4. Kontrolingu technicznego realizacji Projektu. Usługa będzie polegać na: 

 przeprowadzaniu przez Wykonawcę nadzoru nad realizacją Projektu, 
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 opracowaniu kryteriów technicznych poszczególnych usług IT i ich 
składowych, 

 kontrolowaniu dokumentacji technicznej wytwarzanej w trakcie realizacji 
Projektu w odniesieniu do określonych wzorców i standardów przyjętych  
w Projekcie przez Zamawiającego, 

 kontrolingu wskaźników produktów, reakcji w przypadku odchyleń umowy za 
istotne zagrożenie dla zakresu i efektów technicznych Projektu, 

 przygotowaniu raportów z kontrolingu dla Zamawiającego, zawierających opis 
badanego obszaru, stwierdzone fakty i obserwacje, ryzyka zaobserwowane  
w trakcie nadzoru, wnioski i zalecenia do stosowania. Raport musi być 
sporządzony w formie pisemnej oraz edytowalnej wersji elektronicznej. 
 

W ramach usługi kontrolingu Zamawiający może mieć pytania i wątpliwości, które na 
żądanie Zamawiającego, muszą być omówione bądź opisane w ramach usługi 
kontrolingu. 
 
D. 

1. Usługa nadzoru nad realizacją techniczną Projektu będzie świadczona według 
bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci stałej liczby godzin, w miesiącu 
w trakcie całego okresu trwania umowy (30godz./m-c). 

2. W okresie trwania umowy, Zamawiający może swobodnie kształtować poziom 
wykorzystania miesięcznego budżetu czasu oraz zastrzega, ze usługi na 
życzenie Zamawiającego mogą być konieczne do zrealizowania w siedzibie 
zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z dojazdem i pobytem  
u Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagłego wezwania Wykonawcy. 
Wykonawca będzie gotowy do podjęcia świadczenia usług w terminie nie 
dłuższym niż 5 godzin od momentu wezwania. 

5. Konsultacje będą odbywać się w dni robocze w godzinach 8-17. 
 
E. Warunki udziału w postępowaniu 
 
Udział w postępowaniu może wziąć Wykonawca który:  

1. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonaniu przedmiotu 
zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat od daty upływy terminu do złożenia 
ofert, wykonał co najmniej 3 usługi nadzoru technicznego nad projektem 
informatycznym o wartości min. 1 000 000,00 zł każdy, 

2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, tj.: 
a) co najmniej jednym specjalistą ds. architektury systemów informatycznych,  
b) co najmniej jednym  specjalistą ds. baz danych, 
c) co najmniej jednym specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów 

informatycznych, 
d) co najmniej jednym  specjalistą ds. integracji systemów IT, 



 
PCMG/Z/1/2017 

5 
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. 
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec, Tel.: 48 664 91 00, fax: 48 664 21 81, sekretariat@pcmg.pl, 
Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. ST. Warszawy w Warszawie pod 
numerem KRS 0000351118.  
NIP 797-201-92-61, REGON 142203546 
 
www.pcmg.pl  

Sporządził Hubert Wasila 

 

e) co najmniej jednym  specjalistą ds. wydajności systemów IT, 
f) co najmniej jednym  specjalistą ds. wdrożeń i utrzymania systemów IT, 
g) co najmniej jednym  specjalistą od zamówień publicznych, 
h) co najmniej jednym  specjalistą ds. szkoleń, 
i) co najmniej jednym  analitykiem i specjalistą ds. Prawnych. 

 
Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków udziału Wykonawca przedstawi: 

1. Wykaz wykonanych usług z podaniem odbiorców, kwot, czasu realizacji. 
2. Wykaz osób zawierający imię i nazwisko, specjalizację. 

 
Wykazy powinny być sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr 4 i 5 
do zapytania ofertowego. 
 
Część 2 – Nadzór nad rozliczeniem finansowym Projektu 
W ramach tej części zapytania Zamawiający wymaga: 
A. 

1. Przygotowania wniosków o płatność, pełniących funkcję zaliczkową, 
refundacyjną, pośrednią oraz sprawozdawczą, 

2. Przygotowania załączników do wniosków o płatność takich jak: opisy 
dokumentów księgowych, wymaganych oświadczeń, prowadzenie zestawień 
wydatków, aktualizacja harmonogramu płatności oraz harmonogramu 
rzeczowo - finansowego, 

3. Kontaktowania się z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczenia 
Projektu, 

4. Weryfikacja pod katem formalnym, w zakresie kwalifikowalności oraz 
zgodności z postanowieniami dokumentacji aplikacyjnej oraz wytycznymi 
IZ//IW/IP, dokumentów księgowych, umów zawartych  
z dostawcami/wykonawcami towarów i usług, zamówień wysłanych do 
kontrahentów, 

5. Przygotowywania wniosków o aneks, wniosków o wprowadzenie zmian do 
umowy o dofinansowanie, korespondencji kierowanej do instytucji 
odpowiedzialnych za weryfikacje rozliczanego Projektu, 

6. Weryfikowania wskaźników produktów oraz rezultatu określonych  
w dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawdzanie poziomu ich wykonania przez 
Beneficjenta, 

7. Sprawdzania w siedzibie Beneficjenta dokumentacji dotyczącej rozliczanego 
Projektu tuż po wypłacie ostatniej transzy płatności – po zakończeniu realizacji 
Projektu, 

8. Weryfikowania dokumentacji dotyczącej rozliczanego Projektu przed 
spodziewana kontrolą. 
 

B. 
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1. Usługa będzie świadczona według bieżących potrzeb Zamawiającego  
w postaci stałej liczby godzin, w miesiącu w trakcie całego okresu trwania 
umowy (30godz./m-c), 

2. W okresie trwania umowy, Zamawiający może swobodnie kształtować poziom 
wykorzystania miesięcznego budżetu czasu oraz zastrzega, ze usługi na 
życzenie Zamawiającego mogą być konieczne do zrealizowania w siedzibie 
Zamawiającego, 

3. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z dojazdem i pobytem u 
Zamawiającego, 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagłego wezwania Wykonawcy. 
Wykonawca będzie gotowy do podjęcia świadczenia usług w terminie nie 
dłuższym niż 5 godzin od momentu wezwania, 

5. Konsultacje będą odbywać się w dni robocze w godzinach 8-17. 
 
C. Warunki udziału w postępowaniu 
 
Udział w postępowaniu może wziąć Wykonawca, który:  

1. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonaniu przedmiotu 
zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat od daty upływy terminu do złożenia 
ofert, wykonał co najmniej 3 usługi nadzoru nad rozliczeniem finansowym 
projektu finansowanego z środków unijnych, krajowych i innych o wartości 
min. 1 000 000,00 zł każdy, 

2. Posiada wyższe wykształcenie w zakresie administrowania funduszami 
unijnymi. 
 

 
III. Miejsce wykonania zamówienia: 
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o. ul. Księdza Piotra Skargi 10, 05-
600 Grójec. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia: 
Od dnia zawarcia umowy do dnia  30 czerwca 2018r. 
Zamawiający zastrzega sobie zmianę ww. terminów wykonania zamówienia w 
zależności od jego bieżących potrzeb oraz w przypadku zmian w harmonogramie 
realizacji pozostałych działań projektowych. 
V. Kryteria oceny ofert: 
Cena (brutto) - 100% 
VI. Sposób oceny ofert: Co= (Cn : Cb) x 100 
C0 - cena oferty, Cn - cena oferty najniższej, Cb - cena oferty badanej 
VII. Miejsce oraz termin składania formularzy ofertowych: 
1. Oferty winny być złożone w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego  
w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. 
Piotra Skargi 10 w sekretariacie  Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego,  w terminie do 8 marca 2017r. 
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2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum 
Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – SEKRETARIAT - 05-
600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 oraz opisane „Oferta na nadzór nad realizacją 
techniczną i rozliczaniem finansowym projektu pt."Poprawa jakości i dostępności 
świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu usług e-zdrowia w Powiatowym Centrum 
Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. Część…………." w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” nie otwierać przed 
dniem 8 marca 2017r. do godz. 1200” 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
VII. Załączniki: 
Formularz ofert 
Wzór umowy cz. 1 
Wzór umowy cz. 2 
Studium Wykonalności 
Kopia wniosku o dofinansowanie 
IX. Ogłoszenie zamieszczono w Bazie Konkurencyjności Fundusze Europejskie w 
dniu 28 lutego 2017r. pod numerem 1021044. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      Marzena Barwicka 

Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


