
                       
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 
Katowice, dnia  30 marca 2018 r. 

 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 

 
 

Spółka SPINRAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy 

ul. Władysława Orkana 25/22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465785 ogłasza wszczęcie 

postępowania o udzielenie zamówienia na:  

„Dostawę zintegrowanego systemu archiwizacji i dystrybucji danych medycznych  

i teletransmisji dla pracowni radiologicznych”  wchodzącego w skład projektu „Innowacyjny 

system integrujący pracownie radiologiczne służący do archiwizacji obrazów, danych 

medycznych oraz wykonywania opisów badań”, w ramach działania 3.3. Technologie 

informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady konkurencyjności bez stosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) 

 
 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 
 
SPINRAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Władysława Orkana 25/22  

40-553 Katowice 

KRS: 0000465785 

NIP: 6342818540,  

REGON: 243283805 

www.spinray.pl 
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Osoba do kontaktu: 

Agata Obuchowicz-Adamczyk 

Tel.: 32 700 74 33 

E-mail: biuro@spinray.pl 

 

Miejsce realizacji zamówienia: 

SPINRAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Rolna 43c 

40-555 Katowice 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zintegrowanego systemu archiwizacji i dystrybucji 

danych medycznych i teletransmisji dla pracowni radiologicznych”  wchodzącego w skład 

projektu „Innowacyjny system integrujący pracownie radiologiczne służący do archiwizacji 

obrazów, danych medycznych oraz wykonywania opisów badań”  

Licencja w ramach złożonej oferty musi być udzielona bezterminowo, a gwarancja 

w ramach złożonej oferty nie może być krótsza niż 96 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć) 

miesięcy liczonych od daty podpisania przez obie strony Protokołu odbioru.  

Wymagania systemu i warunki licencji na korzystanie z wielomodułowego zintegrowanego 

systemu archiwizacji i dystrybucji danych medycznych i teletransmisji dla pracowni 

radiologicznych muszą być zgodne lub nie gorsze niż wskazane w Załączniku nr 3 do 

Zapytania ofertowego.  

Wartość wdrożenia netto wskazywana w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego nie 

może zostać skalkulowana na kwotę wyższą niż 5% wartości dostawy  netto. Cena oferty 

stanowi sumę wartości dostawy i wartości wdrożenia.  

Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Załączniku nr 

3 do Zapytania ofertowego.  

Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego opis 

przedmiotu zamówienia ogranicza się do punktu 2 niniejszego Zapytania ofertowego, przy 

czym Załącznik Nr 3 stanowiący szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający 

dostarczy na żądanie oferenta po uprzednim podpisaniu przez niego zobowiązania do 

zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych w Załączniku Nr 3 informacji. 

Zobowiązanie do zachowania poufności stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego Zapytania 
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ofertowego.    

Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: do dnia 04 lipca 2018 r.  

 

 

3. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV 

 

48000000-8    Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia 

72268000-1    Usługi dostawy oprogramowania 

72263000-6    Usługi wdrażania oprogramowania 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1. posiadają zdolności techniczne i organizacyjne do wykonania zamówienia. 

W celu spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie 

stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

2. posiadają doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia. 

W celu spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie 

stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

3. w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. 

W celu spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualny odpis  

z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe 

wykonanie zamówienia. 

W celu spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie 

stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

5. nie są powiązaniu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego albo z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego  
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czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

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

− posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

− pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

− pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa  

w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

W celu spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o braku 

powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 

Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. terminowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym  

w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, 

2. podpisania protokołu odbiorczego, 

3. udzielenia gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 3 do Zapytania 

ofertowego oraz postanowieniami umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszego Zapytania ofertowego, 

4. zapewnienia czasu reakcji oraz usunięcia wad i usterek w terminach wskazanych  

w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego 

 

Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie 

wykluczeniem z postępowania. 
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5. KRYTERIUM OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

 

 

2. Obliczanie punktacji następuje w następujący sposób: 

a) Cena netto oferty – liczba punktów „Cena netto oferty” będzie przyznawana 

według poniższego wzoru: 

A=(Cmin/Cbad) x 40 

Cmin – najniższa cena całkowita ze wszystkich cen netto zaproponowanych przez 

oferentów 

Cbad – cena całkowita netto oferty badanej 

b) Okres gwarancji – liczba punktów za kryterium gwarancji będzie przyznawana 

według następującego schematu: 

Lp. Maksymalna 

liczba 

punktów 

Kryterium Sposób obliczania 

1. 40 pkt Cena Cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej   

x 40 

         

2. 50 pkt Okres 

gwarancji 

Minimalny okres gwarancji liczony od podpisania 

protokołu odbioru nie może być krótszy niż 8 lat: 

 

Ocena na podstawie deklaracji w formularzu 

ofertowym. 

Minimalny okres gwarancji do 8 lat – 0 pkt 

Zaoferowanie gwarancji powyżej 8 lat do 10 lat – 40 pkt 

Zaoferowanie gwarancji powyżej 10 – 50 punktów 

 

3. 10 pkt Termin 

realizacji 

dostawy 

Zaoferowanie dostawy w ciągu 45 dni od dnia 

podpisania umowy. Ocena na podstawie deklaracji  

w formularzu ofertowym. 

TAK - 10 pkt  NIE- 0 pkt 
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Minimalny okres gwarancji do 8 lat – 0 pkt 

Zaoferowanie gwarancji powyżej 8 lat do 10 lat – 40 pkt 

Zaoferowanie gwarancji powyżej 10 – 50 pkt 

c) Termin realizacji - liczba punktów za kryterium Termin realizacji będzie 

przyznawana według następującego schematu: 

Termin realizacji do 45 dni od dnia podpisania Umowy – 10 punktów 

Termin realizacji powyżej 45 dni od dnia podpisania Umowy – 0 punktów 

 Ostateczna liczba punktów obliczona będzie dla każdej z ofert zgodnie ze wzorem: 

 P = A + B + C 

 gdzie: 

 P – liczba punktów badanej oferty 

 A – liczba punktów przyznanych w kryterium cena netto oferty 

 B – liczba punktów przyznanych w kryterium gwarancja 

 C – liczba punktów przyznanych w kryterium termin realizacji 

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

4. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu zamówienia w 

terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, kara umowna za 

opóźnienie w tym zakresie wyniesie 7 % wartości brutto całej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia. 

5. W przypadku naliczania kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich 

potrącenia  

z należności dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę 

6. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nieodrzucone. 

7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, której przyznana zostanie najwyższa 

liczba punktów na podstawie w/w kryteriów. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza. 

 

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 04 lipca 2018 r.  
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7. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania 

ofertowego: 

• Załącznik nr 1: Formularz oferty 

• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

• Załącznik nr 3: Opis przedmiotu zamówienia - podpisany i zaakceptowany przez 

Wykonawcę 

a ponadto: 

• Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu określone w pkt 4 Zapytania ofertowego; 

• Szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z deklaracją 

minimalnego okresu ważności licencji oraz minimalnego okresu udzielanej 

gwarancji, pozwalającą na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanej 

dostawy z Zapytaniem ofertowym.  

Okres ważności licencji został określony w treści Umowy stanowiącej Załącznik nr 

4; 

2. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie ww. załączniki, a także 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa i podpisuje 

pełnomocnik. Załączniki powinny zostać złożone w oryginale, pozostałe dokumenty 

mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.   

3. Oferta niekompletna, niezgodna z wymaganiami wynikającymi z niniejszego Zapytania 

ofertowego, niezgodna co do treści z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia lub  

w której formularz oferty nie zostanie podpisany nie będzie rozpatrywana i zostanie 

odrzucona. 

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferenci mogą przedstawić wyłącznie 

ofertę obejmującą cały zakres zamówienia. 

5. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim 

6. Zamawiający zatrzymuje ofertę. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie 

podlegają zwrotowi. Koszty poniesione przez Wykonawców w związku  

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy i Zamawiający nie przewiduje 

ich zwrotu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego  

z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia 
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treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności 

Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco 

niskiej ceny.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa 

na Wykonawcy. Oferta Wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów, nie złoży 

wyjaśnień lub jeżeli wyjaśnienia potwierdzą, że oferta zawiera rażąco niską cenę  

w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie będzie dalej rozpatrywana. 

8. Jeżeli składane w niniejszym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie w zakresie 

i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz 

o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność 

osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o takim fakcie Zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne 

oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, 

które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował 

uznaniem oferty za niekompletną.    

4. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego postępowania należy kierować na adres 

e-mail: biuro@spinray.pl z dopiskiem „Postępowanie na „Dostawę zintegrowanego 

wielomodułowego systemu archiwizacji i dystrybucji danych medycznych  

i teletransmisji dla pracowni radiologicznych””. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za brak odpowiedzi w przypadku pytań przesłanych pod inny adres 

bądź też bez ww. dopisku. Odpowiedzi na pytania zostaną umieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

5. Pytania dotyczące przedmiotowego postępowania mogą być składane nie później do 

dnia 10 kwietnia 2018 r. Zamawiający udzieli odpowiedzi na złożone pytania lub 

przedstawi wyjaśnienia dotyczące niniejszego postępowania nie później niż w terminie 

do 5 dni roboczych od dnia wpływu zapytania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużania terminu składania ofert oraz 

unieważnienia niniejszego postępowania (w całości lub w części) bez ponoszenia 

jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

7. Do upływu terminu składania oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, 

którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz  

o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. W przypadku istotnych zmian 

Zamawiający zobowiązuje się przedłużyć termin składania ofert. 

8. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do 

podpisania umowy z Zamawiającym nie później niż w ciągu 2 dni od dnia dokonania 
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wyboru oferty najkorzystniejszej. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, 

odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym 

Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów. 

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania z oferta wynosi 60 dni. 

2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  

 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2018 r. za pośrednictwem jednego  

z poniższych środków komunikacji:  

− pocztą elektroniczną na adres: biuro@spinray.pl – [skan z podpisem]  

− pocztą, kurierem na adres: SPINRAY Sp. z o.o., ul. Rolna 43c, 40-555 Katowice  

2. Oferty zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej powinny zostać oznaczone 

widocznym dopiskiem na kopercie bądź w tytule wiadomości mailowej o następującej 

treści: 

„Oferta dotycząca Zapytania ofertowego numer 1/2018 dotycząca postępowania na 

Dostawę zintegrowanego wielomodułowego systemu archiwizacji i dystrybucji danych 

medycznych i teletransmisji dla pracowni radiologicznych”.   

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

5. O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani za 

pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny.  

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.spinray.pl i w Bazie 

Konkurencyjności. 

 

10. DODATKOWE POSTANOWIENIA 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, warunkowych 
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lub ofert częściowych.  

2. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej 

oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do każdego oferenta, który złożył ofertę oraz zamieszczona na stronie  

Baza Konkurencyjności. 

4. Z wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie podpisana umowy 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

5. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu wyraża zgodę na zawarcie 

umowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania 

ofertowego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, 

Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym 

postępowaniu uzyskał  kolejną najwyższą liczbę punktów. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,  

b. Wykonawca podlega wykluczeniu, 

c. Treść oferty nie odpowiada wymogom Zapytania ofertowego, 

d. Wykonawca zaoferował rażąco nisko cenę. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości bez 

podania przyczyny. 

9. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

a. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe 

Zamawiającego, 

c. Postępowanie jest obarczone istotną wadą. 

10. Niniejsze postępowanie nie podlega postępowaniu odwoławczemu.  

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do 

Zapytania ofertowego między innymi w przypadku, gdy jest to uzasadnione prawidłową 

realizacją przedmiotu umowy, obniżeniem kosztów, zapewnieniem optymalnych 

parametrów jakościowych.  

12. W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu ofertowym zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

13. Załączniki niżej wymienione stanowią integralną część Zapytania ofertowego: 



                       
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

a. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 

b. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy, 

c. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, 

d. Załącznik nr 4 – Wzór umowy, 

e. Załącznik Nr 5 – Zobowiązanie do zachowania poufności 

 
 
 
 
Pouczenie: 
Zakup będący przedmiotem postępowania finansowany jest ze środków publicznych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP 
dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej. 
Przedłożenie w celu uzyskania przedmiotowego zamówienia fałszywych, stwierdzających 
nieprawdę lub nierzetelnych dokumentów, oświadczeń, może wiązać się z 
odpowiedzialnością karna, w szczególności wynikającą z przepisu art. 297 Kodeksu karnego. 
 


