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Zaproszenie do składania ofert 

 
 

Zapraszamy do udziału w procedurze zapytania ofertowego, prowadzonej bez stosowania 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  , 
na dostawę licencji programów do automatycznego pobierania danych z Systemu Zarządzania 
Obiegiem Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej „SZOI NFZ” lub „SZOI”) wraz  
z analizą i raportowaniem w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w Szpitalu 
Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. (dalej „Szpital” lub „Zamawiający”). 

 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) przedstawiony jest w załączniku nr 1 do 

Zaproszenia. Ofertę należy złożyć w zakresie całego przedmiotu zamówienia (zakres nr 1  
i zakres nr 2). Nie dopuszczalne jest złożenie oferty na wybraną część przedmiotu 
zamówienia. 

II. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.   
III. Termin realizacji zamówienia: od 20 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a w przypadku 

zawarcia umowy po 20 lipca 2021 r. od dnia następującego po dniu zawarcia umowy do 
31 grudnia 2021 r. 

IV. Kryterium oceny ofert: 100 % cena (za najlepszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia 
wymagania Zamawiającego i zawiera najniższą cenę). 

V. Warunki udziału w procedurze – Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminem składania ofert:  
1. minimum trzech usług (zamówień), trwających minimum 6 miesięcy każda, polegających 

na wykonaniu analiz i raportowania w zakresie związanym z realizacją świadczeń 
zdrowotnych w podmiotach leczniczych posiadających kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia (dalej „NFZ”) na kwotę nie mniejszą niż 60 mln złotych rocznie, 

2. minimum trzech usług (zamówień) polegających na przygotowaniu dla podmiotu 
leczniczego zautomatyzowanych arkuszy Excel z użyciem kodu VBA dla działów 
kontrolingu, ruchu chorych i rozliczeń z NFZ (minimum trzy usługi, przy czym każda 
musi być dedykowana minimum 3 działom), 



                                                    

 

3. minimum jednej usługi (zamówienia) związanego z cyklicznym dostarczaniem raportów 
dla podmiotu leczniczego, 

4. minimum jednej usługi (zamówienia) w ramach której Wykonawca opracowywał 
zewnętrzne narzędzia informatyczne do pozyskiwania danych bezpośrednio  
z systemu Eskulap (dostawca systemu „Nexus Polska Sp. z o.o.”), 

5. minimum jednej usługi (zamówienia) związanej z wsparciem konsultingowym dla 
podmiotu leczniczego, 

6. minimum jednej usługi (zamówienia) polegającej na dostarczeniu programu do 
automatycznego pobierania danych z SZOI w zakresie kontraktu 

7. minimum jednej usługi (zamówienia) polegającej na dostarczeniu programu do 
automatycznego pobierania danych z SZOI w zakresie personelu  
i zasobów. 

VI. W skład oferty muszą wejść minimum: 
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do Zaproszenia. 
2. Wykaz, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia, 

potwierdzający spełnienie warunków określonych w punkcie V zaproszenia wraz  
z dokumentami potwierdzającymi informacje podane w wykazie  

3. Dokument (dokumenty) potwierdzający (potwierdzające) umocowanie osoby (osób) 
podpisującej (podpisujących) ofertę do reprezentowania Wykonawcy (firmy składającej 
ofertę).  

VII. Osoba uprawniona do kontaktu: 
Łukasz Podrucki – tel. (22) 51 52 768, e - mail: lpodrucki@grochowski.waw.pl.  

VIII. Tylko oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w procedurze i spełniające 
opis przedmiotu zamówienia oraz złożone na formularzu ofertowym (zgodnym  
z wzorem) i złożone w terminie wskazanym w punkcie X będą rozpatrywane.  

IX. Wszelkie pytania dotyczące procedury (OPZ, formularze, sposób prowadzenia zapytania) 
prosimy przesyłać na adres e-mail: lpodrucki@grochowski.waw.pl.  

X. Oferty podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania 
Wykonawcy, należy przesyłać na adres e-mail: lpodrucki@grochowski.waw.pl. Oferty 
należy składać w formie skanu (skan fizycznie podpisanych dokumentów) lub w formie 
dokumentu elektronicznego – w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym do dnia 19.07.2021 r. do godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Ze względów 
epidemiologicznych Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców, ani żadnych 
innych osób, które nie działają w imieniu Zamawiającego, w sesji otwarcia / odczytania 
ofert. 

XI. W przypadku wątpliwości, pytań lub niejasności Zamawiający ma prawo zwrócić się do 
Wykonawców o złożenie wyjaśnień, informacji lub dokumentów w zakresie związanym  
z przedmiotem zamówienia i realizacją umowy. Brak złożenia wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty. Jeżeli złożone wyjaśnienia, informacje 
lub dokumenty potwierdzą wątpliwości Zamawiającego co do złożonej oferty, to oferta 
może zostać odrzucona.  

XII. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców do uzupełnienia informacji, dokumentów 
lub formularzy.  

 
 
 



                                                    

 

 
XIII. Zamawiający ma prawo do unieważnienia procedury na każdym etapie jej przeprowadzenia 

bez konieczności podawania uzasadnienia. 
XIV. Złożone oferty mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do przygotowania innych 

procedur. 
XV. Złożone oferty są jawne i będą dostępne, na wniosek, od dnia 19.07.2021 r. od godziny 

09:00.  
 
 
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:  

1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia; 
2. Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz ofertowy; 
3. Załącznik nr 3 do Zaproszenia – wykaz usług; 
4. Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Klauzula informacyjna. 
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