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Siemianowice Śląskie, 01 grudnia 2017 r. 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA   
NR 2/EFRR/1.2/2017/UE 

 
Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych FAMILIA Sp. z o.o. 
Adres siedziby: ul. Wiejska 20; 41-103 Siemianowice Śląskie 

 
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjności  

na  usługi w ramach projektu pn.:    
„Innowacja w świadczeniu usług medycznych w zakresie sportów 

kwalifikowanych” 
 

współfinansowanego ze środków EFRR w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego   

na lata 2014 – 2020  

Oś priorytetowa  I. Nowoczesna gospodarka,  

Działanie:  1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 18-12-2017, godz. 15:00 

Nazwa zamawiającego 

Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych FAMILIA Sp. z o.o. 

Adres siedziby 

ul. Wiejska 20 
41-103 Siemianowice Śląskie 
śląskie, Siemianowice Śląskie 

NIP 

6431602480 

Tytuł projektu 

Innowacja w świadczeniu usług medycznych w zakresie sportów kwalifikowanych. 

Numer projektu 

WND-RPSL.01.02.00-24-0630/17-002  

Numer ogłoszenia 

1/EFRR/1.2/2017/UE 

Miejsce i sposób składania ofert 

Osobiście w siedzibie zamawiającego ul. Wiejska 20; 41-103 Siemianowice Śląskie lub  
za pośrednictwem poczty/kuriera lub elektronicznie na adres e-mail: 
zamowienia@zozfamilia.pl (skan wypełnionej i podpisanej oferty wraz z wymaganymi 
załącznikami). 
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Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

zamowienia@zozfamilia.pl  

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Jerzy Słowik 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

+48 501 533  309 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

--- 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: śląskie, Powiat: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Zamówienie udzielane jest w celu realizacji projektu polegającego na przeprowadzeniu prac 
B+R nad innowacyjną usługą medyczną w zakresie sportów kwalifikowanych. 
Przeprowadzenie prac badawczych i prac rozwojowych ma na celu opracowanie innowacyjnej 
technologii wykorzystywanej docelowo do wprowadzenia całkowicie nowej usługi w 
działalności biznesowej przedsiębiorstwa Beneficjenta. Usługa skierowana będzie dla osób 
uprawiających sport kwalifikowany. Usługa polegać będzie na prowadzeniu programów o 
nazwie roboczej Medycyna w Sporcie Kwalifikowanym, mających na celu bieżące 
monitorowanie rozwoju psycho-motorycznego dzieci i młodzieży uprawiających sport 
kwalifikowany w zależności od stopnia dojrzewania wraz z jednoczesnym monitorowaniem 
ich wyników sportowych. Do świadczenia usługi wykorzystywane zostaną dodatkowo 
najnowsze technologie z dziedziny IT. Będzie to całkowicie innowacyjna na rynku medycznym 
usługa, a zarazem pierwszy tak interdyscyplinarny sposób prowadzenia Programów 
Rozwojowych dla młodych sportowców. 

Przedmiot zamówienia 

Świadczenie usług w charakterze pracownika B+R - prace IT (pracownik B+R 1, pracownik 
B+R 2, pracownik B+R 3) na etapie badań przemysłowych (18 miesięcy) i prac rozwojowych 
(6 miesięcy) w projekcie badawczo-rozwojowym branży medycznej polegającym na 
opracowaniu innowacji produktowej – usług medycznych w zakresie sportów 
kwalifikowanych pod nazwą roboczą Medycyna w Sporcie Kwalifikowanym. 

Charakterystyka usług: 

Pracownik B+R 1 - prace IT (pracownik 1), Pracownik B+R 2 - prace IT (pracownik 2), 
Pracownik B+R 3 - prace IT (pracownik 3): 

1) Zakres czynności: 

Etap badań przemysłowych (B) – uruchomienie środowiska informatycznego dla 
potrzeb przeprowadzania prac. 
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Uzasadnienie: Wydatek związany z informatyczną stroną projektu, dotyczy 
uruchomienia środowiska informatycznego będącego bazą wyjściową do dalszych 
prac nad funkcjonalnością medyczną innowacji. 

Etap prac rozwojowych (R) - walidacja systemu w zakresie komponentów 
informatycznych (platforma, środowisko IT, aplikacja, i ich komunikacja z platformą); 
wprowadzanie korekt części informatycznej systemu na podstawie wskazówek 
otrzymywanych od pracowników naukowych branży medycznej zatrudnionych w 
projekcie oraz od dietetyka, rehabilitanta, laryngologa, okulisty, neurologa, trenerów, 
pomocy medycznej); analiza wyników testów w części informatycznej - testów 
prowadzonych przy udziale użytkowników i uczestników systemu (pacjentów, lekarzy 
- pracowników naukowych). 

Uzasadnienie: Wydatek związany z informatyczną stroną projektu. Dotyczy walidacji 
technologii w zakresie komponentów informatycznych (platforma, środowisko IT, 
aplikacja, i ich komunikacja z platformą) i jest niezbędny do poniesienia - system 
informatyczny jest narzędziem do prac nad funkcjonalnością medyczną innowacji. 

2) Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna, w tym: 

- na Etapie badań przemysłowych: umowa o dzieło; 

- na Etapie prac rozwojowych: umowa zlecenie. 

3) Okres zaangażowania w projekcie:  

- umowa o dzieło: przez czas wykonywania dzieła; 

- umowa zlecenie: przez okres trwania Etapu prac rozwojowych tj. 6 miesięcy. 

Umowa o dzieło zostanie rozliczona protokołem wskazującym prawidłowe wykonanie 
dzieła wraz z dokumentem księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku 
(rachunek). 

4) Wymiar czasu pracy: Umowa zlecenie wymagać będzie zaangażowania w projekt w 
wymiarze czasu pracy 40 godz./miesiąc i rozliczana będzie protokołem 
wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym 
miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie wraz z 
dokumentem księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku (rachunek). 

Łączne zaangażowanie zawodowe zatrudnianej osoby w realizację wszystkich 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych 
z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może 
przekroczyć 276 godzin miesięcznie – na potwierdzenie czego oferent składa stosowne 
Oświadczenie (w treści Formularza oferty). 

Kod CPV 

72110000-9 Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego  

48211000-0 Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform 

72212517-6 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 

72212460-1 Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego, naukowego, 
matematycznego lub prognozującego 
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72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 
internetowe i wsparcia 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Nie dotyczy 

Termin realizacji usługi 

Umowy o dzieło w okresie potrzebnym do realizacji dzieła, zgodnie z zawartą umową o dzieło. 

Umowy zlecenie w okresie 6 miesięcy tj. na etapie trwania prac rozwojowych od 01.08.2019r. 

do 31.01.2020r. 

Załączniki 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Formularz oferty (w tym: Oświadczenia i Załączniki) 

3. Umowa (wzór) 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Dokument lub oświadczenie potwierdzające, że osoba składająca ofertę jest czynnym 
informatykiem (pracownikiem branży IT).  

Wiedza i doświadczenie 

Osoby ubiegające się o udzielenie zamówienia muszą wykazać się następującą wiedzą i 
doświadczeniem: 

Pracownik B+R 1: 

- wiedza z zakresu tworzenia i administrowania bazami danych (Oracle, MS SQL), 

- posiadanie min. 1 certyfikatu potwierdzającego posiadanie specjalistycznej wiedzy 
technicznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie instalacji, okablowania 
strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami 
teleinformatycznymi (np. CCNA), 

Pracownik B+R 2: 

- wiedza z zakresu znajomości środowiska Matlab oraz baz danych SQL, 

- umiejętność programowania C, C++, C# oraz umiejętność konfiguracji sieci i usług 
sieciowych, 

Pracownik B+R 3: 

- umiejętność zarządzania siecią komputerową, wdrożenie VLANów oraz ich 
rozbudowa, konfiguracja sprzętu sieciowego,  

- posiadanie min. 1 certyfikatu tj. EPI CDCP lub CCNP, 

Potencjał techniczny 

Nie dotyczy. 
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Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Oświadczenie o realizacji usług objętych zamówieniem osobiście, jako osoba fizyczna nie 
prowadząca działalności gospodarczej, której usługi zlecone zostaną umową cywilno-prawną 
(umową zleceniem z osobą fizyczną).  Oferent oświadcza, iż nie będzie podzlecał 
wykonywanych czynności, ani też nie będzie ich realizował jako przedsiębiorca (osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Nie dotyczy. 

Dodatkowe warunki 

Nie dotyczy. 

Warunki zmiany umowy 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1.  Formularz oferty cenowej wraz z wymaganymi załącznikami; 
2.  Oświadczenia złożone na druku formularza ofertowego; 
3.  Dodatkowe dokumenty: 

- CV oferenta potwierdzające doświadczenie.  

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1.  Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Kryterium Wartość 
punktowa wagi 

(%) 
Cena (łączna cena oferty brutto) 70% 
Posiadanie statusu czynnego informatyka (oferentem musi być 
osoba, będąca pracownikiem branży IT) 

30% 

 

Ocena kryterium „Cena” 
 
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę (łączną cenę oferty brutto), otrzyma 70 
pkt.  Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej w oparciu o wzór: 
 
     
 
 
        Cena oferty najniższej 
Liczba punktów =  -------------------------------  x  70 
        Cena oferty badanej  
 
Ocena kryterium „Posiadanie statusu czynnego informatyka (oferent musi 
być osobą będącą pracownikiem branży IT.” 
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Wykonawca, który, posiada status czynnego informatyka (jest pracownikiem branży 
IT),  otrzyma 30 pkt.  Wykonawca, który nie spełnia tego kryterium otrzyma 0 pkt.
       

  
2.  Liczba punktów przyznanych za powyższe kryteria po zsumowaniu stanowić będą końcową 
ocenę oferty. 

3.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po 
ich zsumowaniu. 

4. W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku 
do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykluczenia 

1. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i/lub osobowo zostaną 
wykluczone z postępowania, a zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania 
nie zostanie im udzielone.  

Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

a) Uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

2.  Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych 
załączników  lub też złożyli ofertę po terminie. 

 

 

        Jerzy Słowik 

        Prezes Zarządu 

        Grupowa Praktyka Lekarzy  

        Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. 

 


