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OGŁOSZENIE Konkursu ofertowego  

/postępowanie o wartości poniżej 30 tyś. €/ 
Przedmiot i rodzaj zamówienia: Wdrożenie wymogów związanych z bezpieczeństwem systemów 
informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych w wojewódzkim 
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym W Olsztynie 

Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  jest w trybie konkursu ofert  o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej równowartości wyrażonej w PLN 30 tyś. €. określonej w przepisach, ustawy Prawo zamówień 

publicznych art.  4 pkt 8 w oparciu o przepisy:  

1) Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.) 
2) Regulaminu wewnętrznego Szpitala dla zamówień o wartości nie przekraczającej  wyr. w PLN 

równowartości 30 tyś. € 
3) Wybrane przepisy z ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 
1. Nazwa, adres i dane Zamawiającego: 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 
adres siedziby: 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a 
NIP 739-29-54-843          Regon 000295580 
Tel./fax 089-5393455 / 089-5337701 
www.wssd.olsztyn.pl ; przetargi@wssd.olszyn.pl  
 

2. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania wobec wykonawcy 
               2.1. Zamówienie obejmuje: Przygotowanie oraz wdrożenie wymogów związanych z kluczowymi 
usługami świadczonymi przez szpital (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz 
obrót i dystrybucja produktów leczniczych w ramach apteki szpitalnej) związanymi z ustawą z dnia 5 lipca 2018r. 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.  
           Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

2.2 Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie usługi: do 60 dni od daty zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia 
 –   Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia 
faktury/rachunku  

2.3 Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtu.  
2.4 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

 Forma złożenia oferty 
Ofertę na Formularzu oferty (wg wzory zał. nr 1) należ złożyć w terminie do dnia 25-07-2019r. godz. 10:00 
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie  - w Sekretariacie Szpitala pok. 08 lub Sekcji zam. publicznych 
pok. 01 lub przesyłając  na adres Zamawiającego - jak w pkt. 1 ww.  

3. Sposób porozumiewania się i osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami 
4.1.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i 
Wykonawca przekazują pisemnie. 
4.2. Dopuszcza się przekazywanie informacji drogą elektroniczną (e-mail)  

           4.3. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawie niniejszego zapytania   
             ofertowego są: 
            - Marcin Sułkiewicz – tel.  89 539-34-63 merytorycznie; 

- Piotr Wichowski – tel. 89-539-34-72 lub 602816546  e-mail przetargi@wssd.olsztyn.pl –  
   procedura)    

4. Kryterium oceny ofert stanowi  100% cena  
           6.  Terminy składania i otwarcia ofert. 

1) Ofertę na Formularzu oferty (wg wzory zał. nr 1) należ złożyć w terminie do dnia 25-07-2019r. godz. 
10:00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie  - osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłając 
na adres Zamawiającego - jak w pkt. 1 ww.  

2) Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się dnia w siedzibie Zamawiającego dnia 25-07-2019r. godz. 
11:00     

Opracował:  Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Wichowski  /podpis nieczytelny/      

 
 
Olsztyn, dnia 17-07-2019r.                                                                    


