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Łódź, dnia 03.09. 2021 r. 

MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz 

ul. Julianowska 66 

91-473 Łódź 

NIP: 726-109-26-60 

REGON: 470635533 

        Do wszystkich zainteresowanych  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjne rozwiązania w stomatologii w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. " (dalej: Projekt), dofinansowanego 
w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu 
numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20, numer wniosku RPLD.02.03.01-10-0608/20, 
MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz (dalej: Zamawiający) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi  
w zakresie kwalifikowalności wydatków (dalej: Wytyczne) postępowanie zgodnie z zasadą 
konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na dostawę, instalację i konfigurację 
oprogramowania do obsługi i zarządzania praktyką stomatologiczną. 
 
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Wykonawcy w trybie udzielenia 
zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie 
zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność  
z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących,  
że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. 
tryb udzielania zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja przedmiotu 
zamówienia, warunki formalne, opis oczekiwanego formatu oferty, warunki udziału i 
wykluczenia w ofertowaniu, sposoby i miejsca składania ofert, kryteria oceny ofert, informacje 
o wagach procentowych oraz sposobie przyznawania punktacji, terminy.  
 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

− Zamówienie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

− Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego z chwilą 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej: 
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https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

https://mixdental.pl/projekty-ue/ 

− W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2018 r. Nr 1986 z późn. zm.). 

 

2. Opis przedmiot zamówienia: 

 

Kod CPV:  
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 
Dodatkowe kody CPV: 
48000000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

Składając ofertę na przedmiot zamówienia proszę odnieść się do każdego elementu 
specyfikacji i kryteriów oceny oferty. Brak informacji wymaganych w Załącznikach do 
Zapytania ofertowego skutkować może odrzuceniem oferty.   
 
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych 
rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same 
(nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.  W przypadku opisania 
przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne. 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania do obsługi 
i zarządzania praktyką stomatologiczną. 
 

Specyfikacja: 

1. Oprogramowanie pozwalające na kompleksową obsługę i zarządzenie praktyką 

stomatologiczną. 

2. Oprogramowanie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

RODO i EDM.  

3. Możliwość integracji systemu z ogólnopolską platformą P1. 

4. Obsługa zdarzeń medycznych systemu P1. 

5. Aktualizacje oprogramowania do bieżących zmian przepisów prawnych po stronie 

dostawcy oprogramowania. 

6. Zapewnienie opieki technicznej, pomocy zdalnej i na miejscu przez min. 12 

miesięcy od instalacji. 

7. Oprogramowanie z licencją dożywotnią na 15 stanowisk. 

8. Oprogramowanie pozwalające na prowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji 

medycznej. 
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9. Rezerwowanie wizyt pacjentów z dodatkowymi edytowalnymi oznaczeniami 

kolorystycznymi z opisem celu wizyty i zaplanowanym czasem trwania wizyty w 

zależności od jej charakteru. 

10. Możliwość „dopisania” dodatkowej wizyty w terminarzu. 

11. Możliwość tworzenia notatek i przypomnień w kalendarzu i karcie pacjenta. 

12. Możliwość założenia karty pacjenta bez konieczności uzupełnienia wszystkich 

danych dla pacjentów pierwszorazowych. 

13. Możliwość wygenerowania zestawienia pozwalającego na analizę przebiegu i 

statusu wizyt pacjenta (odbyte/nieodbyte/zaplanowane) oraz rozliczeń jego 

płatności i zaległych zobowiązań. 

14. Zaawansowane możliwość wyszukania pacjentów, terminów wizyt. 

15. Generowanie księgi przyjęć. 

16. Możliwość wypełnienia i podpisania przez pacjenta wywiadu medycznego 

elektronicznie na tablecie. 

17. Oprogramowanie pozwalające na kontrolowanie w czasie rzeczywistym ruchu 

pacjentów w gabinecie, lista pacjentów zapisanych na dany dzień, oczekujących na 

wizytę, będących aktualnie w gabinecie, pacjentów po odbytej wizycie  

oczekujących na rozliczenie.  

18. Możliwość prowadzenia kolejki pacjentów oczekujących na wizytę/listy 

rezerwowej pacjentów z podziałem na specjalności (chirurgia, ortodoncja, 

endodoncja, protetyka, zachowawcza itp.) 

19. Terminarz z podziałem na gabinety/lekarzy/specjalności. 

20. Możliwość automatycznego informowania pacjentów/potwierdzania wizyt za 

pomocą dedykowanych SMS-ów. 

21. Możliwość przygotowania i zaawansowanej edycji własnych wzorów dokumentów: 

wywiady medyczne, zgody na leczenie, wariantowe diagnozy, wariantowe plany 

leczenia, umowy na leczenie wraz z kosztorysem, skierowania, zalecenia, 

zaświadczenia, oświadczenia, opinie, kwestionariusze, ankiety i inne. 

22. Możliwość wprowadzenia cennika – lista zabiegów/usług wraz z kosztami z 

możliwością bieżącej edycji. 

23. Możliwość prowadzenia i rozliczania umów na leczenie. 

24. Możliwość wystawiania e-recept, e-skierowań. 

25. Możliwość wprowadzania, archiwizacji zdjęć RTG i zdjęć cyfrowych w karcie 

pacjenta wraz z dostępnością do podstawnych funkcji takich jak powiększanie, 

pomniejszanie, obracanie. 

26. Możliwość wprowadzenie skanów dokumentów do karty pacjenta. 

27. Edytowalny i intuicyjny diagram uzębienia. 

28. Zaawansowana karta ortodontyczna pozwalająca na:  

− tworzenie analizy cefalometrycznej na zdjęciach rentgenowskich bocznych 

pacjentów 

− dokonanie standardowych analiz cefalometrycznych jak i dodania własnych 

analiz 

− możliwość powiększenia zdjęć w czasie wyznaczania punktów do analizy 
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− wyniki analiz prezentowane w formie tabel, wykresów i grafik z informacjami o 

zakresie norm i z odchyleniami  

− możliwość wydrukowania i archiwizowania wyników analiz 

− możliwość analizy modeli 3D metodą cyfrową i metodą ręczną 

− możliwość przeglądania i analizowania na ekranie komputera wirtualnych 

modeli 3D uzębienia pacjenta  

− archiwizację modeli 3D z możliwością opisu i przyporządkowania do 

poszczególnych etapów leczenia 

− możliwość wykonania analizy z nakładania zdjęć RTG 

29. Możliwość wydruku poszczególnych wizyt. 

30. Możliwość wydruku pełnej karty zdrowia i choroby pacjenta. 

31. Możliwość przesłania/przeniesienia pełnej dokumentacji pacjenta w wersji 

elektronicznej do innych uprawnionych podmiotów – placówki medyczne, izby 

lekarskie, państwowe organy administracyjne. 

32. Możliwość wystawiania i drukowania paragonów, faktur z poziomu 

oprogramowania – drukarka fiskalna. 

33. Możliwość prowadzenia płatności w formie gotówka, karta, przelew. 

34. Możliwość wygenerowania listy transakcji wystawionych na przelew. 

35. Ewidencja zaliczek, wpłat, wypłat z kasy. 

36. Możliwość przypisania rabatów.  

37. Możliwość dziennego i okresowego finansowego raportowania i generowania 

szczegółowych statystyk administracyjnych, finansowych i medycznych dla 

placówki, poszczególnych procedur i pracowników, rozliczanie lekarzy, pracowni 

technicznych. 

38. Możliwość ustalenia zakresu uprawnień i dostępu dla pracowników w programie. 

39. Możliwość edycji danych z poziomu administracyjnego takich jak dane firmy, 

numerowanie faktur, dodanie, usunięcie pracowników, zarządzenie czasem pracy, 

ustalenie grafiku, godzin pracy, dni wolnych, urlopów itd. 

40. Możliwość personalizacji oprogramowania pod specyfikę prowadzonej praktyki na 

poziomie informatycznym indywidualnie pod potrzeby Zamawiającego.  

41. Ewentualny koszty audytu IT leży po stronie wykonawcy. 

42. W cenie oferty zawarta opcja indywidualnego dostosowania informatycznego 

oprogramowania do obsługi wielu działalności w jednej placówce lub wyboru filii 

działalności. Płatności powinny być domyślnie przypisane do wybranej w 

konfiguracji lekarza działalności (i drukarki fiskalnej) z możliwością wybrania innej 

podczas przyjmowania płatności. 

43. Dostawa, instalacja i konfiguracja  oprogramowania na urządzeniach wskazanych 

przez Zamawiającego. 

44. Bezpłatne wdrożenie, szkolenie z obsługi oprogramowania w formie i terminie 

ustalonym z Zamawiającym. 

45. Zaproponowany termin gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu odbioru: 

[min. 12 miesięcy]   
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46. Zaproponowany termin wykonania przedmiotu zamówienia liczony od dnia 

podpisania umowy łącznie z czasem potrzebnym na indywidualne dostosowanie 

rozwiązań informatycznych oprogramowania: [max. 10 tygodni] 

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad. Musi spełniać wymagania 

norm krajowych, UE oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym 

prawem.  

W przypadku dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania do obsługi i zarządzania 

praktyka stomatologiczną wykonawca zobowiązany jest dokonać najbezpieczniejszego 

informatycznie wdrożenia na urządzeniach wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie 

ewentualne szkody powstałe podczas instalacji będą przez wykonawcę naprawione 

niezwłocznie na koszt własny wykonawcy.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy w formie papierowej karty 

gwarancyjne, wszelką dokumentację, certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczany 

przedmiot zamówienia. 

 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

 

− maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy 

− za termin realizacji zamówienia Zamawiający rozumie datę zainstalowania i 

konfiguracji przedmiotu postępowania ofertowego na wskazanych przez 

Zamawiającego urządzeniach, potwierdzone komisyjnym protokołem odbioru 

− miejsce realizacji zamówienia: MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz, ul. Julianowska 66, 

91-473 Łódź 

− gwarancja na dostarczone oprogramowanie– min. 12 miesięcy 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki: 

− posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 

− posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem 

zapytania ofertowego 

− dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie 

zamówienia 

− znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego; 

− nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 
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Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  

na podstawie analizy następujących dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę: 

− oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności – stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 

3/2021 

− oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia  

w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego – stanowiące Załącznik nr 3  

do Zapytania ofertowego 3/2021 

− oświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego  

w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego – stanowiące Załącznik nr 3  

do Zapytania ofertowego 3/2021 

− oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zapytania ofertowego – stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 3/2021 

− oświadczenie o braku występowania powiązań – stanowiące Załącznik nr 2  

do Zapytania ofertowego 3/2021 

Z treści załączonych do formularza ofertowego dokumentów musi jednoznacznie wynikać,  

iż Wykonawca spełnia wymagane warunki. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek  

z warunków zostanie wykluczony z postępowania. 

5. Sposób wyrażania ceny: 

 

− oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał 

ponieść na realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów 

i usług oraz ewentualnych upustów i rabatów 

− cenę netto, brutto oraz podatek od towarów i usług należy wyszczególnić  

w odpowiednim miejscu w ofercie – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego 

− w przypadku stosowania waluty obcej w ofercie Zamawiający dokona przeliczenia ceny 

oferty po kursie średnim NBP obowiązującym w ostatnim dniu roboczym 

poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty 

− cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej 

realizacji 

− w przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, iż wybór jego oferty będzie prowadził  

do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 
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6. Opis sposobu przygotowania oferty i warunki formalne: 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi i zostały podane wyłącznie 
w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wszelkie koszty przygotowania  
i dostarczenia oferty ponosi Oferent. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością 
Zamawiającego.  Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich 
poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy.  
 
Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie  

z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający wykluczy  

z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału w postępowaniu 

określonego w punkcie 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny 

ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz 

do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty. Zamawiający wykluczy  

z postępowania Oferentów, co, do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty 

poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez 

dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na 

realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji, co mogłoby 

skutkować niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki 

powstępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia 

postępowania. 

Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub 

odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki 

postępowania. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, 

zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim. Umowa zostanie 

sporządzona w języku polskim chyba, że oferent zażyczy sobie również w innym języku. 

Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego). Dokumenty muszą być złożone w oryginale, parafowane na każdej stronie. 

Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być opatrzone datą i podpisane przez osobę do tego 

upoważnioną. W przypadku przesyłania dokumentów na adres mailowy Zamawiającego 

konieczne jest podpisanie dokumentów oraz ich zeskanowanie.  

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. W sytuacji złożenia przez Oferenta 

więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie 

dotyczy sytuacji zmiany oferty (pkt. 12). Oferta zawierać musi zawierać wycenę oraz opis 

przedmiotu ofertowego i odwoływać się do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto. 
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach niż PLN. Jeśli ceny na 

ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej 

oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez 

NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Wszystkie kwoty należy podać w PLN lub w walucie obcej oraz 

zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy naliczyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane 

będą tylko oferty kompletne. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję 

min. 12 miesięcy. W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot 

zapytania ofertowego. W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (sugerowany termin 

to min. 60 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail). 

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone 
w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, 
nie została złożona na Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/2021 lub jest niezgodna 
z zapytaniem.  
 
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  
 
Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:  

− wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla 
składania ofert,  

−  zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone  
 

7. Sposoby i miejsce składania ofert: 

 

− osobiście w siedzibie Zamawiającego: MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz,  

ul. Julianowska 66, 91-473 Łódź (w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta na zapytanie 

ofertowe nr 3/2021) od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy  lub 

− pocztą (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru) lub kurierem na adres 

Zamawiającego: MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz, ul. Julianowska 66 , 91-473 Łódź 

(w zamkniętej kopercie opisanej Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/2021) lub 

− e-mailem na adres: twawrzynkiewicz@wp.pl (temat maila: Oferta na zapytanie 

ofertowe nr 3/2021  

− termin dostarczania ofert upływa w dniu: 13.09.2021 r. do godziny 23.59 (decyduje 

data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie jej wysłanie).  

− osobą odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie zapytania 

ofertowego jest Pan Tomasz Wawrzynkiewicz  

email: twawrzynkiewicz@wp.pl 

tel. +48 501 229 559 
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8. Termin związania ofertą:  

Minimum 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

9. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach procentowych oraz sposobu 

przyznawania punktacji:  

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Kryteria oceny ofert : Waga: Maksymalna liczba 
punktów: 

Cena netto (PLN)  - C 80%  80,00  

Deklarowane koszty przyszłego 
abonamentu na opiekę informatyczną w 
stawce zł/miesiąc– kryterium K: 

 
20 % 

 
20,00 

Maksymalna wartość: 100 % 100,00 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  
 
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:  
 
P= (C * 80%) + (K* 20%)  

 

Gdzie: 
 

− P – ilość uzyskanych punktów 

− C – cena oferty netto 

− K – deklarowane koszty abonamentu na opiekę informatyczną w stawce zł/miesiąc 

− Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 100 

− Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

− Ocenie będzie podlegać całkowita zaproponowana wartość wykonania i dostarczenia 
ocenianego przedmiotu zamówienia i przyszłych kosztów opieki informatycznej 

− W momencie uzyskania ofert w walucie wartość oferty zostanie przeliczona po kursie 
średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty – sporządzenia protokołu.  
 

Ponadto Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi 

zadaniami obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m. in.: 

− zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, 

− zasady ochrony uczciwej konkurencji, 

− zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 

− zasadą niedyskryminacji i równego traktowania. 
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1. Dla kryterium cena netto oferty – C- punkty będą przyznawane zgodnie z  zasadą: 

 
Dla oferty której cenna netto będzie najniższa spośród wszystkich złożonych i 
nieodrzuconych ofert 100 pkt. Dla każdego kolejnego miejsca w kryterium cena netto 
oferty o 20 pkt mniej. Zgodnie z poniższą tabelą. 
 

Kolejność oferty na liście pod 
względem najniżej ceny netto  

Liczba przyznanych punktów: 

1 miejsce 100 

2 miejsce 80 

3 miejsce 60 

4 miejsce 40 

5 miejsce 20 

6 miejsce i kolejne 0 

 
 

2. Dla kryterium deklarowane koszty abonamentu za opiekę informatyczną w stawce 
zł/miesiąc -K - punkty będą przyznawane zgodnie z  zasadą: 
 
Dla oferty której deklarowane koszty opieki informatycznej wyrażone w stawce 
zł/miesiąc będą najniższe spośród wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert 100 
pkt. Dla każdego kolejnego miejsca w kryterium koszty abonamentu za opiekę 
informatyczną w stawce zł/miesiąc o 20 pkt mniej. Zgodnie z poniższą tabelą. 
 

Kolejność oferty na liście pod 
względem najniższych kosztów 

abonamentu za opiekę 
informatyczną 

Liczba przyznanych punktów: 

1 miejsce 100 

2 miejsce 80 

3 miejsce 60 

4 miejsce 40 

5 miejsce 20 

6 miejsce i kolejne 0 

 
 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów,  

w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą. Każdy  

z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu  

lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki 

postępowania. 
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10. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu udzielanym przez Zamawiającego (który 

nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP), 

nie mogą brać udziały podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby 

wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, 

w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo 

z wykonawcami, którzy złożą oferty. Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest 

naruszeniem zasady konkurencyjności. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

− potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez 

oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3/2021. 

 

11. Rozstrzygnięcie/wybór oferty: 

 

− rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 14 dni roboczych od 

daty zakończenia terminu składania ofert 

− wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na portalu 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. oraz na stronie internetowej zamawiającego 

www.mixdental.pl/projekty-ue/ 

− zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, 

unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie 

dało rezultatu 

− zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

− zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z procesu oceny oferty 

niespełniającej któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, 

− w toku oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do 

uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień́ treści złożonych ofert, w tym 
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dotyczących dokumentów, oświadczeń́ składanych na potwierdzenie warunków 

udziału w postępowaniu. W tym celu Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin i 

zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień́. Niedotrzymanie tego terminu będzie 

skutkować odrzuceniem oferty 

− w przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do 

wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert 

− każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, 

wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej 

− wybrany w postępowaniu Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy 

− zamawiający upubliczni wyniki postępowania. 

 

12. Warunki dokonania zmiany umowy: 

Zamawiający zakłada zastosowanie wzoru umowy zaproponowanego przez Wykonawcę, 

jednak wymaga ona obustronnej akceptacji odnośnie treści i warunków umowy oraz zawarcia 

zapisu informującego, że zamówienie jest współfinansowane ze środków publicznych- 

dofinansowane w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach 

konkursu numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20, numer wniosku RPLD.02.03.01-10-0608/20. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy po jej zawarciu, w przypadku, gdy 

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą 

powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści 

złożonej oferty: 

− gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna 

ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 

wykonania zawartej umowy 

− zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 

− wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy 

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą, wyłącznie pod warunkiem złożenia 

wniosku przez Wykonawcę ̨ i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie 

wymagać będzie formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Niedotrzymanie 

pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem 

kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu 

zamówienia. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty. 
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13. Sposób udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Tomasz 

Wawrzynkiewicz 

email: twawrzynkiewicz@wp.pl 

tel. +48 501 229 559,  

14. Klauzula RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MixDental Tomasz 

Wawrzynkiewicz, ul. Julianowska 66 , 91-473 Łódź, - Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  

nr 3/2021 z dnia 03.09.2021 r., na dostawę, instalację i konfigurację 

oprogramowania do obsługi i zarządzania praktyką stomatologiczną. 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia 

w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, 

− z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm 

obowiązujących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dane osobowe Wykonawcy objęte są 

przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać 

udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się 

o ich udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom 

zaangażowanym w proces realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego 2014-2020, 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również 

Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze 

w niniejszym postępowaniu, 
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− podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich 

niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Oferenta do należytego 

wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Oferenta  

z postępowania lub odrzuceniem jego oferty, 

− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania 

− danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

−  

− nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 3/2021 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku występowania powiązań do Zapytania ofertowego 

3/2021 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do Zapytania 

ofertowego 3/2021 

 


