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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
z dnia 27 listopada 2018r. 

 
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty  

w ramach realizowanego Projektu: „Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod 
badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
 
1. Zamawiający:   

REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360), ul. Na Kępie 3. 
NIP: 788-199-54-68, REGON: 302487468, KRS: 0000470241 
 

2. Tryb udzielania zamówienia publicznego: 
1) Zaproszenie do złożenia ofert dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Budowa i wyposażenie 

infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej 
oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”,  

2) Zamówienie finansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 
2014 – 2020 

3) Zamówienie uwzględnia regulacje Rozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów Wytycznych Ministra 
Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

4) Niniejsze Zaproszenie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej pod adresem: 
www.rcz-zbaszyn.pl   

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup nielimitowanej w czasie, jednostanowiskowej licencji oprogramowania 
statystycznego z modułem kontroli jakości (QC), planowania doświadczeń (DOE), narzędziami do walidacji metod 
pomiarowych (histogram, wykres normalności, test normalności, test Grubbsa, test Dixona, statystyki opisowe, ANOVA, 
wykresy ramka-wąsy w grupach, test równości średnich i wariancji, regresja, karty kontrolne Shewarta) i do porównywania 
profili uwalniania (metody zależne i niezależne od modelu) z przygotowaniem raportu z przeprowadzonej statystycznej 
oceny podobieństwa krzywych uwalniania.  

 
4. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Termin dostawy i instalacji oprogramowania wyznacza się do dnia 21.12.2018r. 
2. Instalacja będzie realizowana na wskazanym urządzeniu IT zlokalizowanym w budynku laboratorium badawczo-

rozwojowego Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3.  
 
5. Kod CPV dla zamówienia  

72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania 
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania 
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania 

 
6. Wykluczenie z udziału w postępowaniu 

Z postępowania wykluczony zostanie Wykonawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
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 są związane z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku 
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pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności. 

 
7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć: Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zaproszenia oraz oświadczenie o braku powiazań kapitałowych.  

 
8. Termin związania ofertą  

Wykonawca będzie związany Ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu złożenia Oferty.  

 
9. Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert 

Ofertę należy złożyć do dnia 3.12.2018 r., do godz. 15.00 
Rozpatrywana będzie oferta przysłana pocztą elektroniczną na adres kierownik@rcz-zbaszyn.pl, w temacie 
korespondencji należy powołać się na znak sprawy: RCZ_1.2/12/2018 
Rozpatrywana będzie wyłącznie oferta doręczona zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania 
ofert, niezależnie od daty jej nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 3.12.2018r. o godz. 16:00 w siedzibie Regionalne 
Centrum Zdrowia sp. z o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. Otwarcie oferty jest jawne dla wykonawcy ubiegającego się 
o zamówienie. 

 
10. Istotne warunki umowy z wykonawcą 

Wzór Umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.  
 
11. Warunki zmiany umowy z Wykonawcą i Zaproszenia do udziału w negocjacjach  

1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z Wykonawcą, chyba że 
konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy z Wykonawcą lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

2. Złożenie Oferty w ramach niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
postanowień zawartych w niniejszym Zaproszeniu.  

 
12. Kryteria wyboru oferty i określenie sposobu oceny ofert 

Zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne. 
Kryteria formalne. Ocena formalna będzie dokonana metodą zerojedynkową. Sposób oceny poszczególnych kryteriów 
będzie oparty o: 

 Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 7 zapytania 
 Zgodność oferty z zapytaniem  
 Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 zapytania.  
 Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty gdzie stosować będzie 

kryterium ceny.  
 Kryterium  Cena oferty – 100% 

 
Kryteria punktowe. Przyjęto następujące kryteria punktowe: Cena: 100%. 
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na 
porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały 
dopuszczone do oceny. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym. 
Punkty będą liczone według wzoru: 

X =  Cn  x 100 (waga kryterium) Cb 
 
gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku) 
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert 
Cb – cena brutto oferty ocenianej 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, a Oferent 
zobowiąże się na dostawę przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 21.12.2018 roku. 
Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. 
Wyniki postępowania będą wysłane do wszystkich Oferentów i upublicznione za pośrednictwem strony internetowej. 
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13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów  
1. Do kontaktowania się z Wykonawcą upoważnieni są:  

a. Zdzisław Podrez, e-mail: kierownik@rcz-zbaszyn.pl  
b. Bartłomiej Milanowski, e-mail: b.milanowski@rcz-zbaszyn.pl  

2. Wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą dostarczane 
Wykonawcy w formie wiadomości e-mail.  

 
14. Postanowienia końcowe  

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
15. Załączniki do Zaproszenia udziału w postępowaniu 

1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. 

2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 2 do 
Zaproszenia. 

3. Wzór umowy – stanowiący załącznik nr 3 
 
Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć Zamawiającego 
podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia 
(zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez 
podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania, na każdym etapie postępowania.  
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Zdzisławem Podrezem e-mail: kierownik@rcz-zbaszyn.pl. Pytania proszę 
kierować pocztą elektroniczną na wyżej wskazanych adres. 
 
Z poważaniem 
 
Zdzisław Podrez 
Prokurent Samoistny, RCZ Sp. z o.o. 
 


