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Numer sprawy:  RPiU/3/2020                                     Lublin, dnia 02.04.2020r. 
 
 
 
…………………………………… 
(pieczęć jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę) 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Al. Racławickie 1, 20 – 059 Lublin,  
Tel. 81/448-53-93 
Mail: renata.gumieniak@umlub.pl 
Jednostka organizacyjna: Dział Projektów 
Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Renata Gumieniak 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KODAMI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W OPARCIU O 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA): 
 
Kod CPV główny: 
48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
Kod CPV pomocniczy: 
72320000-4 – usługi bazy danych 
 
Zakup usługi dostępu do bazy filmów edukacyjnych na potrzeby szkoleń dla studentów/ek pielęgniarstwa 
musi spełniać poniższe minimalne wymagania: 
a. treści filmów dotyczą podstawowego zakresu działań diagnostycznych (m.in. pomiar parametrów 

życiowych, pobieranie próbek do badań, itp.), wybranych czynności wspomagających w zaspokajaniu 
potrzeb fizjologicznych, umiejętności pielęgnacyjnych oraz zapewnienia komfortu pacjentowi w czasie 
choroby czy niepełnosprawności, 

b. obejmuje kluczowe procedury w formie instruktażu krok po kroku, 
c. zawiera łącznie min. 50 filmów, trwających łącznie min. 5 godzin, 
d. wielokrotnie odtwarzanych, z funkcją stopklatki, przewijania filmu do przodu i do tyłu, 
e. obejmuje procedury/ czynności uwzględniające aktualne wytyczne i regulacje w zakresie tematycznym, 

którego dotyczą, 
f. treści zawarte w filmach muszą uwzględniać zasady praktyki opartej na dowodach naukowych (ang. EBP 

- Evidence Based Practice), 
g. dostępna w polskojęzycznej wersji (lektor lub napisy). 
 
Dodatkowe wymagania: 
a. baza filmów będzie udostępniona w nieograniczonym dostępie sieciowym kontrolowanym numerami IP oraz 
dostępna poza siecią Zamawiającego poprzez serwer Proxy, 
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b. w przypadku wystąpienia: usterki, błędu, czy też ograniczeń w dostępie, przywrócenie pełnego 
funkcjonowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, sprzed zgłoszenia usterki, 
nastąpi najpóźniej do 48 godzin od daty i godziny zgłoszenia poprzez email

1
. 

 
3. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA: Projekt „HQMedEd - High Quality Medical Education - 
Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na 
podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
5.1. Termin udostępnienia bazy filmów edukacyjnych: do 30 dni od daty podpisania umowy. 
5.2. Okres udzielenia licencji: 28 m-cy, przy czym nie dłużej niż do 30.08.2022r.  
 
6. TERMIN PŁATNOŚCI: do 30 dni od daty wpływu poprawnie wystawionych dokumentów będących 
podstawą zapłaty do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w dokumencie stanowiącym podstawę do zapłaty i widniejący w elektronicznym wykazie 
podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT) – jeżeli dotyczy. 
 
7. WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM (jeśli dotyczy): 
7.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który m.in.: 
a. nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, 
b. nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym (przez powiązania osobowe lub kapitałowe 
rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji. 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli). 

c. spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów - Zamawiający nie  wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w Formularzu oferty, 
- wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie  wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w Formularzu oferty, 
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie  wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w Formularzu oferty, 
- zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie  wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w Formularzu oferty, 

                                                           
1
 Czas przywrócenia pełnego dostępu stanowi kryterium oceny ofert 
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- zaoferuje wykonanie usług/i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. 2 oraz pozostałymi 
warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
 
8. KALKULACJA CENY OFERTY: 
Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym w języku polskim, wyrazić w PLN lub w walucie obcej 
w kwotach netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku podając całościową wartość oferty. 
Cena oferty ma uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym koszty przywrócenia 
pełnego dostępu. 
 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
Wymagane dokumenty to formularz ofertowy (zał. nr 1 do Zapytania ofertowego), klauzula informacyjna (zał. 
nr 2 do Zapytania ofertowego) przygotowane wyłącznie na udostępnionych wzorach, opatrzone datą 
sporządzenia oraz własnoręcznie podpisane. 
 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
Wymagany termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. 
 
11. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
11.1. Termin składania ofert: 10 kwietnia 2020r. 
11.2. Sposób i miejsce składania ofert: wypełnione zgodnie z wzorem, opatrzone datą sporządzenia oraz 
własnoręcznie podpisane: formularz ofertowy (zał. nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz klauzulę informacyjną 
(zał. nr 2 do zapytania ofertowego) należy złożyć w wymaganym terminie: za pośrednictwem poczty/ kuriera w 
wersji papierowej w zamkniętej kopercie do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Al. 
Racławickie 1, 20-059 Lublin) w dni robocze od godz. 7.15 do godz. 15.15 lub w wersji elektronicznej w formie 
skanu podpisanych dokumentów  na adres: renata.gumieniak@umlub.pl. Kopertę lub tytuł wiadomości 
elektronicznej proszę opisać: „Oferta w ramach postępowania nr RPiU/3/2020”. 
 
12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 
12.1. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty wypełnione na wzorze udostępnionego formularza, opatrzone 
datą i własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, 
złożone w terminie, w wymaganej formie. 
12.2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. 
12.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a. wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym 
terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, 
b. poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Oferenta), 
c. poprawy oczywistych omyłek pisarskich. 
12.4. Wyniki oceny ofert zostaną upublicznione w taki sam sposób jak ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, 
niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert. 
 
12.5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert pod kątem kryteriów punktowych: 
a. Ceny oferty brutto – 95% (95 pkt.) – kryterium nr 1 
Ocena wg kryterium cenowego będzie prowadzona zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez 
Zamawiającego poniższego wzoru: 

C = (Cn/Cb) x W 
gdzie: 

C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium nr 1 
W - znaczenie punktowe ocenianego kryterium (W=95) 
Cn- najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

mailto:renata.gumieniak@umlub.pl
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Cb- cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej) 
Uwaga: 
W zakresie kryterium nr 1, brana będzie do porównania i oceny ofert, wartość brutto za przedmiot zamówienia 
zaproponowana przez Wykonawcę wg kalkulacji cenowej w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego). 
Dla ofert składanych w walucie obcej, do przeliczeń zostanie zastosowany kurs średni NBP z dnia ogłoszenia 
postępowania. 
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. 
W ramach Kryterium 1 Oferent może uzyskać max. 95 pkt.  
 
b. czasu przywrócenia pełnego dostępu – 5% (5 pkt.) – kryterium nr 2 
Ocena ofert wg. kryterium nr 2 będzie prowadzona według poniższych zasad: 
- 5 pkt. uzyska oferta, w której Oferent deklaruje przywrócenie pełnego dostępu w czasie do 24 godzin od daty i 
godziny zgłoszenia usterki, błędu, czy ograniczeń w dostępie poprzez email, 
- 0 pkt. uzyska oferta, w której Oferent deklaruje przywrócenie pełnego dostępu w czasie do 48 godzin od daty i 
godziny zgłoszenia usterki, błędu, czy ograniczeń w dostępie poprzez email, 
W ramach Kryterium 2 można uzyskać max. 5 pkt. 
Przez przywrócenie pełnego dostępu Zamawiający rozumie przywrócenie pełnego funkcjonowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, sprzed zgłoszenia usterki, błędu, czy ograniczeń w 
dostępie. 
 
12.6 Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych 
kryteriach wyliczonych wg wzoru: 

X = C + M 
gdzie: 

X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty 
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium nr 1 
M - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium nr 2 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zaokrąglenia 
matematyczne, według kryteriów oceny ofert a. i b. 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 
niższą ceną. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania 
ofertowego i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
 
13. DODATKOWE INFORMACJE 
13.1. Pozostałe warunki realizacji: 
a. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie potwierdzenie uzyskania dostępu do bazy filmów. 
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b. Płatności będą dokonywane w trzech ratach, z góry, za miesiące udzielania licencji w danym roku 
kalendarzowym, w terminie do 30 dni od wpływu poprawnie wystawionych dokumentów stanowiących 
podstawę zapłaty. 
c. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się lub unieważnienia niniejszego zapytania w każdym 
czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania niniejszego zapytania Oferentom nie 
przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie. 
e. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali 
wykluczeni z postępowania. 
 
13.2. Osoba prowadząca sprawę: 
Renata Gumieniak 
Tel. 81-448-53-93 
Email: renata.gumieniak@umlub.pl 
Sekcja Wdrażania Działu Projektów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 
 
14. ZAŁĄCZNIKI (jeśli dotyczy) 
14.1. Formularz ofertowy w wersji edytowalnej 
14.2. Klauzula informacyjna 

mailto:renata.gumieniak@umlub.pl

