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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2021 z dn. 03. 09. 2021 r. 
Formularz ofertowy 
 
 
Oferta dla: 

 
MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz 

ul. Julianowska 66 91-473 Łódź 

NIP: 726-109-26-60 REGON: 470635533 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2021 z dnia 03. 09. 2021 r., związane z projektem 

pt. „Innowacyjne rozwiązania w stomatologii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 

pandemii COVID-19. " (dalej: Projekt), składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu 

zamówienia wskazanego w w/w zapytaniu ofertowym.  

 
1. Nazwa i dane adresowe Wykonawcy: 

 

Nazwa:  
Adres:  
NIP:  
Nr telefonu:  
Adres e-mail:  

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Kod CPV:  
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 
Dodatkowe kody CPV: 
48000000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 
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3. Opis przedmiotu ofertowego : 

 

Funkcje lub parametry graniczne ustalone  
przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 3/2021 

Należy wpisać odpowiedź:  
tak/nie  

lub opis/ wartość oferowanego 
parametru/funkcji 

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.   

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. 
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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   



 

4 

 

− dokonanie standardowych analiz 

cefalometrycznych jak i dodania własnych analiz 

− możliwość powiększenia zdjęć w czasie 

wyznaczania punktów do analizy 

− 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   
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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]   

 

46. Zaproponowany termin wykonania przedmiotu 
zamówienia liczony od dnia podpisania umowy 
łącznie z czasem potrzebnym na indywidualne 
dostosowanie rozwiązań informatycznych 
oprogramowania: [max. 10 tygodni]  

 

47. Termin ważności oferty (sugerowany termin to 
min. 60 dni) 
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Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub 

parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.    

 

 

 

Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym 3/2021 z dn. 

03. 09. 2021 za cenę w wysokości: 

 

 

Cena oferty - kryterium C: 

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

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

 

 
 
 

Przedmiot 
zamówienia: 

Ilość: j. m. Cena  
netto  

[PLN lub 
waluta 
obca]: 

VAT 
[%]: 

Wartość 
netto 

[PLN lub 
waluta 
obca]: 

Wartość 
VAT 

[PLN lub 
waluta 
obca]: 

Wartość 
brutto 

[PLN lub 
waluta 
obca]: 

Dostawa,  
instalacja i 
konfiguracja 
oprogramowania 
do obsługi i 
zarządzania 
praktyką 
stomatologiczną 
zgodnie ze 
specyfikacją 
opisaną w 
Zapytaniu 
ofertowym 
3/2021 z dn. 
03.09.2021  

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

komplet 

   

  

Razem:    
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4. Miejsce i sposób 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) 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 

 
5. Adres dostawy:   

 

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

6. Oświadczenia: 
 
a) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

b) Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w zapytaniu ofertowym, dotyczące 

zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych. 

c) Oświadczam, iż oferowane powyżej oprogramowanie jest kompletne i po 

uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i 

inwestycji.   

d) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

zakresie określonym w Klauzuli RODO do Zapytania ofertowego 3/2021. 

e) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu (jeśli dotyczy).  

 
______________________________   ____________________________ 
(Miejscowość, data) (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 


