
 

Gdynia, dnia 15.07.2013 r. 

„Clinica Medica” Sp. z o.o. 

ul. Mireckiego 11 

81-229 Gdynia 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu pn. „Integracja systemów podmiotów współpracujących z 

Firmą Clinica Medica Sp. z o.o. w ramach obsługi medycznej pacjentów” w ramach działania 

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8. 

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowanego ze środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracam się z prośbą o 

przedstawienie oferty na: 

1. Zakup licencji na moduły systemu, 

2. Instalacje, wdrożenie, konfigurację i personalizację zakupionych modułów w ramach 

tworzonego systemu B2B, 

3. Specjalistyczne szkolenie pracowników w zakresie obsługi wdrożonych modułów 

oraz całego systemu. 

4. Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie dokumentacji BDO. 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

1. Zakup licencji na moduły systemu: 

1. Cel zakupu: stworzenie zautomatyzowanego systemu elektronicznego typu 

B2B. 

2. Licencje na moduły wymagane do dostarczenia:  

 moduł archiwizacji danych - 1 szt. licencji - moduł archiwizacji 

powinien kontrolować i na bieżąco sprawdzać czy każdy dokument z 

historią choroby pacjenta został poprawnie zarchiwizowany w sposób 

elektroniczny, zapisując go jednocześnie w postaci formatu zgodnego z 

XML; dodatkowo powinien informować o zaistniałych problemach, 

 moduł gabinet wraz z modułem elektronicznej dokumentacji 

medycznej - 28 szt. licencji - moduł powinien służyć głównie do 



wprowadzania i przechowywania danych dotyczących historii zdrowia 

i choroby pacjenta; dane te powinny występować w różnych formach 

dokumentów, takich jak tekstowe, zdjęcia, grafiki, filmy itp.; w 

modułach powinny być zaimplementowane również dodatkowe funkcje 

ułatwiające pracę lekarza, pozwalające na zaprojektowanie formularzy 

wykorzystywanych podczas wizyt pacjentów w gabinecie oraz 

pozwalające na szybkie wystawienie pacjentowi skierowania; proszę o 

uwzględnienie również konieczność wystawiania przez lekarzy recept 

w sposób elektroniczny, które to w wersji elektronicznej mają trafiać 

do Aptek oraz w ten sam sposób zwrotnej informacji dla lekarza 

prowadzącego o stanie wykupionych recept przez pacjenta. Moduł 

powinien również uwzględniać możliwość kontroli wypisanych leków 

pod względem interakcji oraz średnich cen leków. 

 moduł współpracy elektronicznej z zewnętrznym laboratorium - 1 szt. 

licencji - moduł powinien umożliwić możliwość wprowadzenia i 

zapisania pobranego materiału diagnostycznego oraz wymianę danych 

medycznych z laboratorium w formie elektronicznej za pomocą 

protokołu HL7. Protokół ten powinien pozwalać na określenie formatu 

i sposobu wymiany informacji pomiędzy LIS, czyli laboratorium oraz 

HIS, czyli przychodnią. 

2. Instalację, wdrożenie, konfigurację i personalizację zakupionych modułów w ramach 

tworzonego systemu B2B. 

1. Cel zakupu usług informatycznych: wdrożenie modułów oraz umożliwienie 

prawidłowego funkcjonowania platformy B2B. 

2. Punkt obejmuje wdrożenie zakupionych modułów, niezbędne prace 

instalacyjne, konfiguracyjne oraz integracyjne w ramach tworzonej 

zautomatyzowanej i innowacyjnej elektronicznej platformy typu B2B. 

3. Specjalistyczne szkolenie 30 pracowników w zakresie obsługi wdrożonych modułów 

oraz całego systemu. 

1. Cel zakupu: przeszkolenie pracowników z funkcjonalności platformy oraz 

dedykowanych jej modułów, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

personelu w środowisku B2B. 

2. Szkolenie specjalistyczne musi spełniać kryterium dopasowania do 

zindywidualizowanych potrzeb nabywcy oraz systemu. 

4. Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie dokumentacji BDO. 

1. Cel zakupu: Przygotowanie, wdrożenie dokumentacji i procedur BDO. 

2. Wdrożona dokumentacja i procedury BDO muszą być zgodne z Ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997 R. Nr 133 



poz. 883, tekst ujednolicony Dz. U. 2002 R. Nr 101 poz. 926. oraz 

powiązanymi z nią rozporządzeniami Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 

153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285. 

Termin, prowadzenia oraz zakończenia prac planuje się na: 

 pkt 1 i 2, do 30 września 2013 roku 

 pkt 3 i 4 od 1 października 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku. 

Oferta powinna zawierać: 

 nazwę i adres oferenta; 

 datę sporządzenia; 

 cenę netto; 

 termin ważności oferty; 

 podpis wykonawcy (nie dotyczy oferty przesłanej drogą elektroniczną). 

Kryterium wyboru oferty: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Oferty prosimy dostarczyć osobiście lub przesyłać: 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jluszawska@clinica-medica.pl 

 za pośrednictwem poczty na adres: ul. Mireckiego 11, 81-229 Gdynia 

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.07.2013 r. 

Dodatkowe informacje 

Do niniejszego zapytania ofertowego dołączone zostały załączniki: 

 Załącznik nr 1 Formularz oferty. 

Ww. załącznik stanowi integralną część zapytania. Oferta powinna być zgodna z załączonym 

formularzem oferty, a zakres wykonanej usługi powinien być zgodny z podaną specyfikacją. 

Treść niniejszego zapytania wraz z załącznikiem znajduje się w siedzibie Zamawiającego w 

miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej. 

mailto:jluszawska@clinica-medica.pl


Osoby zainteresowane mogą zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące specyfikacji technicznej 

projektu. Pytania oraz prośby o uszczegółowienie przedstawionych w niniejszym zapytaniu 

informacji mogą być kierowe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

jluszawska@clinica-medica.pl. 
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