
Numer sprawy: A.I.271-26/20      Załącznik nr 1 do specyfikacji 
 

Zamawiający: 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-

Rehabilitacyjny  
im. prof. Bogusława Frańczuka 
Al. Modrzewiowa 22, Kraków 

 

FORMULARZ OFERTY 
 
Wykonawca: 
 
………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres) 
 

…………………………………………. 

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 
 
……………………………………………… 

imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji 

 

....................................................................... 
województwo 
 

..................................................................... 
e-mail 
 

..................................................................... 
Adres skrzynki ePUAP 

 

....................................................................... 
Internet www 
 

....................................................................... 
telefon 
 

..................................................................... 
Numer rachunku bankowego (dot. zwrotu wadium) 
 

A. 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę lub 
wymianę zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) oraz zwiększenie funkcjonalności obecnie 
posiadanych modułów systemu z możliwością integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług 
MSIM”, składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z poniższymi warunkami: 
 
1. Cena brutto wykonania zamówienia: …………………………… PLN,    stawka VAT …. %, 

w tym: 

1.1. 

Zestawienie cenowe dla oprogramowania HIS Cena brutto 
Oprogramowanie HIS (Hospital Information System)  
Integracja z zewnętrznym systemem RIS (Radiological Information 
System) oraz LIS (Laboratory Information System) 

 

Usługi wdrożeniowe  
Oprogramowanie Bazodanowe  

 

 

 



1.2. 

Moduł Liczba licencji Cena brutto 

Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział) 34  

Zlecenia 34  

Apteczki oddziałowe 8  

Apteka Szpitalna (KOWAL, ZSMOPL) 1  

Rozliczenie innych usług 1  

Rozliczenie z NFZ (dotyczy dla części oddział, przychodnia, 
rehabilitacja) 

1 
 

Przychodnia - Recepcja 10  

Przychodnia – Gabinet lekarski 10  

Rehabilitacja 10  

Blok operacyjny 4  

Dokumentacja medyczna Licencja bez 
limitu formularzy 

 

Aplikacja mobilna Licencja OPEN  

Repozytorium EDM Licencja OPEN  

Punkt Pobrań 3  

Zakażenia szpitalne 1  

Gabinet zabiegowy 9  

Zarządzanie dokumentacją 1  
 

2. Okres gwarancji wynosi: …….. miesięcy (minimum 36 miesięcy). 

 

B. 
1. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczamy że 

wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu* 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1).  

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia Wykonawca przekreśla treść oświadczenia. 

2. Warunki płatności: zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że istotne postanowienia zawarte we wzorze umowy oraz pozostałe dokumenty zostały 

przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

6. Adres do korespondencji (wypełnić tylko jeśli jest inny niż na stronie nr 1 Formularza oferty): 

………………………………….……………………………………..…………….. (adres, telefon, fax, e-mail)  

 

 

 

 

Uwaga – niniejszy dokument Wykonawca winien podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 




