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Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych realizowanych w Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Warszawa, 2020-07-01 

2020-15042 

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 

Centrum e- Zdrowia w Warszawie, ul Stanisława Dubois 5A, przekazuje zapytanie w celu ustalenia 

szacunkowej wartości zamówienia.  

Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając niżej przedstawione informacje. 

1. Przedmiot zamówienia  

Dostawa systemu informatycznego klasy ERP  

Zakres zamówienia (ilość, okres obowiązywania umowy):  

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oprogramowania, instalację i Wdrożenie ZSI, 

przeprowadzenie Instruktaży stanowiskowych, Gwarancję oraz Usług Rozwoju. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

(OPZ) 

2. Pożądany/nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, przy czym Start 

Produkcyjny nie później niż po upływie 200 dni od podpisania umowy. 

3. Pozostałe, wymagane przez Zamawiającego warunki niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia:  

1) Gwarancja na okres 24 miesięcy, 

2) Możliwość zlecenia Usługi Rozwoju w ilości nie większej niż 450 roboczogodzin (zamówienie 

opcjonalne), 

3) warunki płatności: w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT lub rachunku do siedziby Zamawiającego, przy czym Zamawiający przewiduje płatności 

po zrealizowaniu Etapów na warunkach określonych w umowie 

4. Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy udzielić, nie później niż do dnia 15 lipca 2020 do godz. 

12:00 pocztą elektroniczną na adres s.ryszka@csioz.gov.pl  

5. Proszę o oszacowanie wynagrodzenia brutto z tytułu: 

1) dostawy systemu klasy ERP, 

2) dostawy dodatkowych licencji, o których mowa w rozdziale III, pkt 1.2.2. OPZ, 

3) wdrożenia systemu klasy ERP, 

4) 24-miesięcznej Gwarancji, 
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5) 1 roboczogodziny w ramach Usług Rozwoju. 

6. Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 

Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia 

zamówienia.  

 

Załączniki:  

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz wyceny 

2020-07-01 (-) Łukasz Chrostek 

Zastępca Kierownika Wydziału Zakupów 

(data, podpis) 

 

Sporządziła: Ryszka Sabina 


