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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sktodowskiej - Curie - Paristwowego Instytutu Badaw-
czego Oddziat w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi
na opublikowane zapytanie ofertowe dot. przedtuzenie licencji na oprogramowania Pomocnik Swiad-
czeniodawcy z modutami: DiLO, Potwierdzenie, Zasoby, Personel oraz Umowy na rok 2021.

1. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedtuzenie licencji na oprogramowanie Pomocnik Swiadczeniodawcy obejmuj^cego
ponizesz moduty:

• DiLO - modut stuzqcy do automatycznego pobierania danych z Systemu Obstugi Kart Diagnostyki i

Leczenia Onkologicznego Narodowego Funduszu Zdrowia (AP-DILO) oraz umozliwiaj^cy monitoro-

wanie realizacji swiadczeri w ramach pakietu onkologicznego tzn. kontroli terminowosci realizacji

swiadczeri w ramach Pakietu Onkologicznego w odniesieniu do czasow realizacji swiadczeri wyma-

ganych przez NFZ;

• Potwierdzenie - modut stuza_cy do automatycznego pobierania raportow zwrotnych z NFZ;

• Zasoby - modut stuz^cy do pozyskiwania informacji o sprzecie;

• Personel -modut stuz^cy do pozyskiwania informacji o personelu;

• Umowy - modut stuzqcy do pozyskiwania informacji z wnioskow o zmiane umow z NFZ.

Wymagany przez Zamawiaj^cego maksymalny czas na usuniecie awarii/wady dostarczonego oprogramo-

wania to 2 dni robocze.

2. Kryteria oceny ofert: 100% cena.

3. Dla uzyskania waznosci oferta musi zawierac:

a) wartosc netto i brutto zamowienia,
b) warunki ptatnosci: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
c) okres waznosci ztozonej oferty (wymagany min. 60 dni),
d) petnomocnictwo jesli oferta nie zostanie podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania

na mocy KRS/CEIDG.
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4. Termin ztozenia oferty: 17.11.2020r.

5. Miejsce i sposob sktadania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcp na zapytanie:

a) ofert? prosimy przeslac na adres poczty elektronicznej woiciech.osewski@io.gliwice.pl.

b) w razie niejasnosci na etapie przygotowania oferty, mozna zwrocic sie do Zamawiaj^cego
o wyjasnienia (jednak nie pozniej niz na 3 dni przed uptywem terminu sktadania ofert) przesytaja.c
je na adres poczty elektronicznej: wojciech.osewski@io.gliwice.pl

6. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe polegaja.ee
na niezgodnosci oferty z trescia^zapytania ofertowego, niepowoduj^ce istotnych zmian w tresci oferty,
informuja.c o tym niezwtocznie Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

7. Zamawiajqcy, w toku badania i oceny ofert, moze za/dac od Wykonawc6w wyjasnieh dotycz^cych
tresci ztozonych ofert lub ich uzupetnienia.

8. Zamawiajacy udostepni informacje o wyniku postepowania na stronie internetowej http://www.io.gli-
wice.pl/instvtut/zamowienia

9. W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy
o udzielenie zamowienia publicznego, Zamawiaja.cy ma prawo wybrad oferte najkorzystniejszq
sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub uniewaznic po-
stepowanie.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia lub odwolania niniejszej procedury
na kazdym etapie bez podania przyczyny.

11. Klauzula informacyjna RODO - stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Za^czniki:

1. Klauzula informacyjna RODO - zat. nr 1

mz. Wojdech Osewski

…………………………...................
      Zastępca Dyrektora Oddziału
       ds. Finansów i Zarządzania



KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA WYKONAWCOW ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII

IM. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY.

ODDZIAL W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE, informuje SJQ, ze:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwiqzku z prowadzeniem

przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skfodowskiej-Curie Oddziat w

Gliwicach postQpowah o udzielenie zamowienia publicznego oraz nastQpnie

zawarciem i realizacja, um6w w sprawie zamowieh publicznych jest Narodowy

Instytut Onkologii im. Marii Sktodowskiej - Curie - Pahstwowy Instytut Badawczy

przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddziat w Gliwicach

przy ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.

2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im.

Marii Sktodowskiej - Curie - Pahstwowy Instytut Badawczy Oddziat w Gliwicach,

ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.

3. Wyzej okreslone dane osobowe przetwarzane sa^ w celu przeprowadzenia

postQpowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz zawarcia i realizacji

umowy w sprawie zamowienia publicznego ( art. 6 ust. 1 b RODO)

4. Odbiorcy danych: dane nie be^da^ udost^pniane podmiotom innym niz uprawnione

na mocy przepisow prawa.

5. Dane przechowywane bqddi przez okres niezbQdny do przeprowadzenia

postejDowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz realizacji umowy w

sprawie zamowienia publicznego, nie krocej niz do uptywu okresu przedawnienia

roszczeh wynikajqcych z tej umowy."

6. Osoby, ktorych dane podlegaja^ przetwarzaniu, posiadaJ3_ prawo doste_pu do tresci

swoich danych i ich sprostowania, usunî cia, ograniczenia przetwarzania, prawo

do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na

przetwarzanie przystuguje prawo do cofniQcia zgody w dowolnym momencie bez



wpiywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, a takze wniesienia skargi do

Prezesa Urze_du Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania,

ze przetwarzanie danych narusza przepisy dotycza^ce ochrony danych

osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbqdne w celu udziatu w

postQpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz nastejanie w celu

zawarcia i realizacji umowyw sprawie zamowienia publicznego. Konsekwencja^nie

podania danych jest brak mozliwosci udzialu w post^powaniu oraz zawarcia

i realizacji umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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