
 
 

Nr umowy RPOP.10.03.00-16-0003/17-00 

Tytuł projektu Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług  

w SPZOZ „CENTRUM”, SPZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SPZOZ „ZAODRZE” w Opolu 

 
O G Ł O S Z E N I E  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum” w Opolu z siedzibą 

przy ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole 

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne, w trybie konkursu ofert zgodnie z regulaminem wew. 

którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO i zaprasza do składania ofert na: 

 

świadczenie usługi Inżyniera Projektu, w tym tworzenie SIWZ w ramach opracowania i wdrożenia 

e- Portalu wraz z uruchomieniem e-usług, zakupu licencji na oprogramowanie medyczne 

wraz z niezbędnymi dodatkowymi modułami oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia 

niezbędnego do uruchomienia e-usług w związku realizacją  projektu pn. Poprawa jakości i dostępności 

świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „CENTRUM”, SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, 

SP ZOZ „ZAODRZE” w Opolu. 

 

SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zmawiającego pok. Nr 322 w godz. od 8.00 do 14.00, 

albo pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.zozcentrum.pl 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Projektu, w tym tworzenie wkładu 

merytorycznego i technicznego do SIWZ w ramach opracowania i wdrożenia e- Portalu wraz 

z uruchomieniem e-usług, zakupu licencji na oprogramowanie medyczne wraz z niezbędnymi 

dodatkowymi modułami oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego 

do uruchomienia e-usług w związku realizacją  projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczeń 

zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „CENTRUM”, SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, 

SP ZOZ „ZAODRZE” w Opolu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.07.2019 r. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  w SIWZ. 

 

Zasady realizacji usługi, wymagania wobec Wykonawcy określone został w SIWZ oraz wzorze umowy. 

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

2.1 posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

2.2 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

2.3 są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; 

http://www.zozcentrum.republika.pl/


2.4 Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie:  

1) co najmniej jednej usług zarządzania projektowaniem i wytworzeniem systemu informatycznego; 

2) co najmniej jednej usługi zarządzania projektem, których celem było m.in. zaprojektowanie 

funkcjonalności systemu informatycznego udostępniającego, co najmniej dwie e-usługi o stopniu 

dojrzałości 3 – interakcja dwustronna (od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy); 

3) co najmniej jednej usługi polegającej na analizie stanu infrastruktury informatycznej w organizacji 

obejmującej m.in. sieć internetową, sprzęt komputerowy i serwerowy, integracje systemów, 

oprogramowanie, bezpieczeństwo; 

 

 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, 

gdy wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. 

 

Zamawiający musi wyrazić zgodę na zatrudnienie podwykonawcy. Powierzone zamówienie 

Podwykonawcy zostanie wskazane w przedmiocie zamówienia. Wykonawca odpowiada za całość 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

2.5 Wykonawca wykaże, że posiada następujące uprawnienia/umiejętności tj.: 

 

1) wykształcenie wyższe magisterskie;  

2) posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką „PRINCE 2” 

lub równoważnymi; 

3) doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika projektu, w co najmniej jednym zakończonym 

projekcie dotyczącym projektowania i budowy systemu informatycznego;  

4) wiedzę nt. zasad prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków UE celem wykonania 

przedmiotu zamówienia; 

5) doświadczenie w kierowaniu projektami z elementami IT; 

6) posiada kwalifikację zawodowe w zakresie dostarczania i zarządzania usługami IT poprzez procesy  

zgodnie z metodykami, np.: „ITIL 3” lub równoważnymi; 

7) min. 2 letnie doświadczenie IT przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych; 

8) min. 2 lata doświadczenia zawodowego we wdrażaniu oraz zarządzaniu systemami informatycznymi  

 

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych wymaganych dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków – wymienionych w punkcie 3 załączonej specyfikacji. 

Kryteria oceny ofert:   

1) cena brutto -100 % 

 

Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego pok. nr 317 (sekretariat) do dnia 27.07.2018 

do godz. 10:00. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin ich złożenia. 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami: Beata Pawlik – (077) 40-20-381 w godz.: 8.00-14.00. 


