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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sktodowskiej - Curie - Pahstwowego Instytutu Badaw-
czego Oddziat w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi
na opublikowane zapytanie ofertowe dot. ustugi opieki technicznej w zakresie eksploatacji systemu
INTRADOK 4.x oraz jego wersji archiwalnej w wersji 3.x wraz komunikatorem CMAX od dnia
12.12.2020r. do dnia 11.12.2021r.

1. Opis przedmiotu zamowienia:

Wykonawca w ramach swiadczenia ustugi opieki technicznej w zakresie eksploatacji systemu INTRADOK
4.x oraz jego wersji archiwalnej w wersji 3.x wraz komunikatorem CMAX zobowi^zany bedzie do:

1) Usuniecia problemow krytycznych w terminie do 8 godzin roboczych od daty dokonania zgto-
szenia przez Zamawiaj^cego (przez godziny robocze rozumie sie godziny od 7.00 do 15.00
przypadaja.ce w dni robocze).
Przez problemy krytyczne nalezy rozumiec nieprawidtowe dziatanie systemu INTRADOK pro-
wadza.ce do btednego dziatania systemu, lub powoduja.ce zatrzymania i przerwy wjego pracy,
uniemozliwiaja.ce prace systemu INTRADOK.

2) Usuniecia problemow niekrytycznych w terminie do 5 dni roboczych od daty dokonania zgto-
szenia przez Zamawiaja.cego.
Przez problem niekrytyczny nalezy rozumiec nieprawidtowe dziatanie systemu INTRADOK inne
niz zdefiniowane jako problem krytyczny.

3) Udzielania Zamawiaja.cemu konsultacji lub porad oraz przeprowadzenie diagnostyki btedow
systemu INTRADOK w terminie do maksymalnie 6 godzin roboczych, od daty dokonania zgto-
szenia przez Zamawiaja.cego.

4) Wykonywania zaawansowanych czynnosci administracyjnych oraz konfiguracja systemu.
5) Swiadczenia wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania systemowego i silnika bazy

danych.

6) Swiadczenia ustugi Upgrade polegaja.cej na informowaniu i udostepnianiu Zamawiaja.cemu no-
wych wersji oprogramowania, ktore powstana. w okresie obowia.zywania umowy. Po uzyskaniu
zgody Zamawiaja.cego i zapewnieniu minimalnych warunkow sprzetowo-programistycznych
wymaganych przez Zamawiaj^cego nowa wersja systemu zostanie zainstalowana bez dodat-
kowych kosztow.

7) Dostosowania systemu na wniosek Zamawiajqcego do nowych regulacji prawnych w trakcie
trwania umowy.

8) Wykonania na z^danie Zamawiaja.cego w ramach godzin serwisowych jednej wizyty serwiso-
wej w siedzibie Zamawiaja.cego. Termin zostanie ustalony przez strony, nie pozniej jednak niz
3 dni robocze od daty zgtoszenia za/Jania przez Zamawiaja.cego.

Wymagany czas reakcji na zgtoszenie to maksymalnie 1 godzina w dni robocze.
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Wymagany miesieczny wymiar swiadczenia uslugi to 30 godzin, a w catym okresie trwania umowy to 360
godzin (12 miesiecy x 30 godzin). Jezeli ustuga nie zostanie w peJni wykorzystana w danym miesia^cu,
niewykorzystana ilosc godzin przechodzi na miesia^c nastepny.

2. Kryteria oceny ofert: 100% cena.

3. Dla uzyskania waznosci oferta musi zawierac:

a) wartosc netto i brutto zamowienia,
b) warunki platnosci: 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.

4. Term i n ztozenia oferty: 10.11.2020r.

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

a) oferte prosimy przestac na adres poczty elektronicznej woiciech.osewski@io.gliwice.pl.

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

6. Zamawiaja^cy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie i rachunkowe polegajqce
na niezgodnosci oferty z trescia^ zapytania ofertowego, niepowoduja^ce istotnych zmian w tresci oferty,
informujax: o tym niezwtocznie Wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.

7. Zamawiaj^cy, w toku badania i oceny ofert, moze z^dac od Wykonawcow wyjasnieri dotycz^cych
tresci zlozonych ofert lub ich uzupelnienia.

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

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

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

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

Zatqczniki:
1. Klauzula informacyjna RODO - zat. nr 1
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