
Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego oraz dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem systemowo
biurowym dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków 
(ZP 4/15).

______________________________________________________________
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

(Wzór)

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................

Adres ul. .............................................. kod ......-............. miejscowość ........................................

województwo......................................................... powiat ............................................................

Nr telefonu........................................    Nr faksu............................................................................

NUMER NIP .......................................... NUMER REGON .................................................................

Nr rachunku bankowego .................................................................................................................

e-mail: …......................................................................................... 

I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w  BZP 
Numer ogłoszenia: 66290 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015 oraz po zapoznaniu się z 
materiałami przetargowymi na oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

1. wartość netto  za całość zamówienia  ...................................          

(słownie: ..........................................................................................................................),

2.     wartość podatku VAT za całość zamówienia..................................................... ( stawka ….......... )%  

(słownie: ..................................................................................................................................),

3. wartość brutto za całość zamówienia.................................        

(słownie: ...........................................................................................................................).

w tym cena za realizację :
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1. Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

1. wartość netto  za całość zamówienia  ...................................   

       (słownie: ..........................................................................................................................),

2.     wartość podatku VAT za całość zamówienia........................................ ( stawka ….......... )%    

(słownie: ..................................................................................................................................),

3. wartość brutto za całość zamówienia.................................        

(słownie: ...........................................................................................................................).

Termin realizacji : do 30.06.2015 r. 

2.  Dostawa infrastruktury sprzętowej

1. wartość netto  za całość zamówienia  ...................................          

(słownie: ..........................................................................................................................),

2.     wartość podatku VAT za całość zamówienia.......................................... ( stawka ….......... )%    

(słownie: ..................................................................................................................................),

3. wartość brutto za całość zamówienia.................................        

(słownie: ...........................................................................................................................).

Termin realizacji : do 30 dni od podpisania umowy

W tym cena za sprzęt:
1 2 3 4 5 6 7 8

Lp. Nazwa zadania: Dane techniczne
oferowanych dostaw i

usług

Ilość Cena netto za
1 szt

Wartość
netto

kol. 4x5
 

Wartość  Vat Wartość brutto
kol. 6+7

Producent Model kpl

Rozbudowa  Zintegrowanego Systemu Informatycznego

1 Licencje (całość 
zamówienia)

X 1

2 Wdrożenie 
(całość 
zamówienia)

X 1

Sprzęt komputerowy

1 Stacja  robocze + 10 szt
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Office + Monitor

2 Dodatkowe
Oprogramowanie
Microsoft Office

10 szt

3 Serwer
Bazodanowy 

1 szt

4 Dysk  Sieciowy
NAS+  Dyski  do
NAS 

2 szt

RAZEM poz 1-4

I I .  P o n a d t o :

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

4. Stały i bezpośredni kontakt z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie 

utrzymywał ..............................................................

5. Oświadczamy, że przysługuje mu prawo do rozpowszechniania i udzielania praw licencyjnych do 

modułów będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się odrębną umową licencji przenieść na 

Zamawiającego prawo do korzystania z tych modułów.

6. Oświadczamy, że oferowany system, posiada pełną funkcjonalność na dzień składania ofert.

7. Oświadczamy, że  oferowane wymogi  systemu, sprzęt oraz wyposażenie odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego są zgodne ze stanem faktycznym.

8. Oświadczamy, że przewidujemy inny podział oferowanego systemu i oferujemy  następującą ilość 

modułów:

(uwaga:  tabelę należy wypełnić w przypadku opisanym w załączniku nr 8 do SIWZ w pkt. E – stan docelowy

ZSI .)

L.p Nazwa producenta Pełna nazwa Funkcjonalność Ilość Cena netto za Cena brutto 
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oprogramowania modułu licencji 1 moduł za 1 moduł 

1 itd.

9. Oświadczamy, że wszystkie moduły będą pracować na jednej bazie. 

10. Oświadczamy, że zintegrujemy oprogramowanie aplikacyjnego części administracyjnej i aplikacjami części

medycznej  oraz  zintegrujemy  posiadany  przez  Zamawiającego  system  RIS/PACS  (System  RIS:  Chazon,

system  PACS:  ExPACS,  producenta  Pixel  Technology)  z  wdrażanym  ZSI  bez  konieczności  ponoszenia

dodatkowych kosztów integracji przez Zamawiającego. 

11.  Oświadczamy,  że  udostępnimy  Zamawiającemu  przez  okres  co  najmniej  180  dni  od  rozpoczęcia

wdrożenia,  portal e-Learningu, na zasadach opisanych w SIWZ.

12. Oświadczamy, że będziemy świadczyć usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim dla ZSI dla licencji

nabywanych w ramach niniejszego zamówienia przez okres 12 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu

Odbioru Końcowego (bezusterkowego). 

13. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na : 

a)  dostarczone stacje robocze*:  

zgodnie z pkt. XVI.2 a)…....................................  miesięcy  

lub

zgodnie z pkt. XVI.2 b)….................................... co najmniej 2 lata- gwarancja świadczona na 
miejscu u klienta, naprawa na drugi dzień roboczy (Next Busienss Day) 

(*wybrać jeden z wymienionych wariantów w pkt. XVI.2 SIWZ )

b) dostarczony serwer: 36 miesięcy .

od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru danego sprzętu.

14) Zobowiązujemy się do świadczenia  usługi serwisowej, Asysty Technicznej oraz 
zapewnienia Nadzoru Autorskiego producenta oprogramowania na warunkach określonych 
w załączniku nr 2 do umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) przez okres: 12 miesięcy od daty 
podpisania protokołu odbioru zakończenia wdrożenia.

15) Deklarujemy czas reakcji na błąd dostarczonego Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
(1) w przypadku tzw. błędu krytycznego,:

(a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wyniesie: [……….]  [czas reakcji
należy określić  w pełnych dniach]  dni  robocze  od  chwili  rozpoczęcia  czynności
serwisowych,

(b) czas  dokonania  i  udostępnienia  Zamawiającemu  odpowiednich  korekt  systemu
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medycznego wyniesie: [……….]  [czas dokonania i udostępnienia korekt należy
określić  w  pełnych  dniach.     ]  dni  robocze  od  chwili  rozpoczęcia  czynności
serwisowych; 

(2) w przypadku pozostałych błędów:

(a) czas  reakcji  Wykonawcy  na  zgłoszenie  Zamawiającego  wyniesie:  [……….]  [  czas
reakcji  należy  określić  w pełnych dniach] dni  roboczych  od  chwili  rozpoczęcia
czynności serwisowych,

(b) czas  dokonania  i  udostępnienia  Zamawiającemu  odpowiednich  korekt  systemu
medycznego  wyniesie:  [……….]  [z  zastrzeżeniem  że  czas  dokonania  i
udostępnienia korekt należy określić w pełnych dniach ]  dni roboczych od chwili
rozpoczęcia czynności serwisowych;

16) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia,

17) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia,

18) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst.
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 póź. zm.) żadne  z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  /  wskazane  poniżej
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania: Nie zastrzegam (y) informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst. jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 póź. zm.)

l.p OZNACZENIE RODZAJU (NAZWY) INFORMACJI STRONY W OFERCIE WYRAŻONE
CYFRĄ OD- DO

1

2

19) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części
niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ:

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  które zostaną  wykonane przez podwykonawców

1

2
*W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie należy przekreśli treść oświadczenia i/lub nie wypełnia tabeli.

20)  Oświadczamy,  że  zgodnie  z  pkt.  VIII.  1  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  dokonaliśmy
wpłaty  wadium  w   formie  ............................................   w   wysokości:...................................  zł
(słownie: ............................................................................................................................ zł)

Wadium w formie pieniężnej powinno zostać zwrócone na rachunek 
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bankowy: .........................................................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 
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