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pRororót posTĘpowANtA o u Dzt ELEN l E złuówIeru tA pUBLtczN EGo

NA PoDSTAWIE ZAPYTANIA oFERToWEGo NR 2/2016

Protokół został sporządzony na podstawie wymagań opisanych w dokumencie ,,Wytyczne w zakresie

kwalifikowolności wydatków w romach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spojności na lata 2074-2020",

ł. sposóg UpUBLlczNtENtA zApyTANIA oFERTowEGo oRAz pRzEBlEG posTĘpoWANlA

L. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej: http://oberclinic.pl/ w dn. 12

sierpnia 2016.
2. Termin składania ofert zamieszczony w zapytaniu ofertowym: 12 sierpnia 20t6- 22 sierpnia 2016.

3. Termin składania ofert został wydłużony dla wszystkich oferentów do 23 sierpnia 2016 godz. L2:0O ze

względu na pojawiające się pytania od oferentów dotyczące przedmiotu zamówienia. Odpowiedzi na

pytania oferentów jaki i informacja o wydłużeniu terminu pojawiła się na stronie internetowej
http://o bercl i nic. pll

4. lnformacja o wyniku postępowania została upubliczniona w dn. 24 sierpnia 2016 na stronie
internetowej http://oberclinic.pl/ oraz przesłana do oferentów drogą mailową.

B. WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE, WRAZ
ZE WSKMANIEM DAW WPŁYNIĘCIA OFERW DO ZAMAWIAJĄCEGO, PRZYZNANĄ PUNKTAOĄ ORAZ
INFORMACJĄ O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZWYKONAWCÓW.

Oferent
COMARCH HEALTHCARE

S.A.
Riget Software Sp. z o.o. Torero Sp. z o.o

Data wpłynięcia ofety 22.o8.2oL6 22.o8.2oL6 22.o8.2016

Przyznana punktacja
(suma)

94 42 97

Przyznana punktacja w podziale na kryteria

Ocena oferty brutto 30 28 27

Wsparcie serwisowe
przez okres 3 lat 24

godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu

20 5 20

Czas potrzebny na

usunięcie btędu
krytycznego

30 8 30

Czas potrzebny do
za ko ńczen ia dostawy

komponentów
kIuczowych

1,4 1, 20

lnformacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców
Brak powiązan
osobowych lub
ka pitałowych z
Zamawiającym

warunek spełnioniony warunek spełnioniony warunek spełnioniony

Wpłata wadium warunek spełnioniony warunek spełnioniony wa runek spełnioniony
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Dosta rcaenie wersji
demonstracyjnej

warunek spełnioniony warunek spełnioniony warunek spełnioniony

c. INFoRMAoA o spEŁNlENlU pRzEzWyKoNAWców włnuNKU, o rrónvrvl MoWA W pKT 8
Wszyscy wykonawcy, którzy wzięli udział w zapytaniu ofertowym spełniają warunek o którym mowa w pkt. 8.
Rozdziału 6.5.3. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą
konkurencyjności w dokumencie ,,Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2OL4-2O2O" (dotyczy braku powiązań kapitałowych iosobowych z Zamawiającym).

o. sposóg ocENy rnweRlów:

O=C+W+B+T
O - łączna ocena oferty (maksymalnie 100 punktów)
C - cena
W - wsparcie serwisowe
B - czas potrzebny na usunięcie błędu krytycznego
T - czas potrzebny do zakończenia dostawy komponentów kluczowych

1. Cena

C - ocena oferty brutto (maksymalna - 30 punktów)

C=(C_min/C_x)*30
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.
C_min - najniższa cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie
C_x - cena brutto rozpatrywanej oferty

W - ocena wsparcia serwisowego (maksymalna - 20 punktów)

W = 20 - jeśliWykonawca udzieli bezpłatnego wsparcia serwisowego przez okres 3 lat24godziny na dobę, 7
dni w tygodniu
W - maksymalnie 5 punktów - jeśli Wykonawca udzieli odpłatnego (na podstawie odrębnej umowy) wsparcia
serwisowego przez okres 3 lat 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; punkty są przyznawane wówczas
następująco:
W_o = (W_o_min / W_o_x) * 5

W_o - liczba punktów przyznanych za kryterium wsparcia serwisowego
W_o_min - najniższa zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie cena brutto łącznie za cały okres trwania
umowy wsparcia (3 lata), z wyłączeniem ofert bezpłatnych, za które Wykonawca otrzymał 20 punktów
W_o_x - łączna cena brutto (za cały okres trwania umowy - 3 lata) rozpatrywanej oferty wsparcia

B - ocena czasu potrzebnego na usunięcie błędu krytycznego (maksymalna - 30 punktów)

3=(B_min/B_x)*30
B - liczba punktów przyznanych danej ofercie za czas potrzebny na usunięcie błędu krytycznego
B_min - najkrótszy czas usunięcia błędu krytycznego w godzinach (jeśli oferent podał w dniach, należy
zastosować przelicznik 1 dzień = 24 godziny) zaoferowany w odpowiedzi na zapytanie
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B_x - czas usunięcia błędu krytycznego w godzinach (jeśli oferent podał w dniach, należy zastosować
przelicznik 1 dzień = 24 godziny) zadeklarowany w ocenianej ofercie

4. czas potrzebnv do zakończenia dostawv komponentów kluczowvch

T - ocena czasu potrzebny do zakończenia dostawy komponentów kluczowych (maksymalna - 20 punktów)

1= (T_min lT_x|*ZO
T - liczba punktów przyznanych danej ofercie za czas potrzebny na dostawę komponentów kluczowych

T_min - nakrótszy czas dostawy komponentów kluczowych zaoferowany w odpowiedzi na zapytanie

w dniach kalendarzowych z dokładnością do 1 dnia
T x - czas dostawy komponentów kluczowych zadeklar wany w ocenianej ofercie liczony w

kalendarzowych z dokładnością do 1 dnia

E. WYBRANA OFERTA WRAZ Z UZASADN!ENIEM WYBORU

Iiczo ny

d n iach

Wykonawcą wyłonionym na podstawie postępowania jest firma Torero Sp. z o.o. Wykonawca spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymał najwyższą liczę punktów w porówaniu do ofert
innych oferentów,

G. LlsTAZAĘCZNIKÓW:
L potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej Zamawiającego
2. złożone oferty
3. oświadczenie o braku powiązań beneficjenta z wykonawcami, którzy zlożyli oferty
4. zapytanie ofertowe nrżl20L6
5. informacja o wyniku
6. odpowiedzi na pytania oferentów zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

data: ż5.08.2OL6
Podpis Zamawiającego:

*Bffiffi #t$ # -ąp" ff *"#.
ul" Ch,:ii_;l;insk;eł;r) ,8. i]0.fi1ij łłVar łfitł/.q

tel" iź,ł} 83fi {"j4 fi$
itłF: 525*ź],!-fJ8-B28, RHrjOłd: 13J4B7x 5s7

Ttrq:na '# "ł ffi


