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Dukla, 12.11.2020 

 
PROTOKÓŁ WYBORU 
WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY 
KONKURENCYJNOŚCI W 
RAMACH ZAPYTANIA 
0FERTOWEGO 

 
Dotyczy: Zapytania ofertowego na: Zakup usług i dostaw zgodnie z Koncepcją Techniczną i Specyfikacją 
w celu realizacji Wniosku o dofinansowanie projektu pt. Poprawa dostępu do opieki medycznej 
poprzez informatyzację Medicus-Dukla Sp. z o.o. zaakceptowanego przez Urząd Marszałkowski 
Woj. Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach konkursu nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19 RPO 
WP na lata 2014-2020 Działanie nr 2.1, Numer wniosku: RPPK.02.01.00-18-0004/19 
 

1. Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS-DUKLA" sp. z o.o. 

Adres: Mickiewicza 17, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie , powiat krośnieński 

 

2. Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oraz wdrożenie w pełni 
funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej wymianę elektronicznej 
dokumentacji medycznej pomiędzy systemami funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia, w tym 
świadczenia usług on-line oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), 
dostosowującej działalność jednostki do znowelizowanych przepisów prawa m.in. w zakresie 
wymagań interoperacyjności oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zakres 
rzeczowy projektu na podstawie studium wykonalności i Koncepcji Technicznej obejmuje 
kompleksowe wdrożenie systemu teleinformatycznego, wdrożenie e-usług medycznych, zakup 
sprzętu teleinformatycznego I medycznego 

 
3. Informacje o złożonych ofertach: 

 
Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena oferty 
Brutto [zł] 

Termin realizacji 
zamówienia (dni 
kalendarzowe) 

Okres 
Gwarancji 
jakości 
(miesiące) 

1 Dent&Beauty Sp. z o.o. 
Ul. Waleriana Łukasińskiego 
24/02 58-100 Swidnica 

1975100,00 31.05.2021 60 

 
4. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe zamieszczono w dn. 

3.10.2020 na portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl które zamieszczone 
było do dnia 4.11.2018r. 

5. Kryterium Oceny Ofert zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego. Złożona oferta otrzymała 100 
punktów  

6. Oświadczenia: Na etapie realizacji postępowania Wykonawcy złożyli stosowane oświadczenia, w 
tym o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.  

7. Wynik Postępowania: W przedmiotowym postępowaniu wybrano oferenta, który złożył 
najkorzystniejsza ofertę: Dent&Beauty sp. z o.o.  

8. Data sporządzenia protokołu: 12.11.2020 
Załączniki do protokołu.  
1.Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej.  

           2. Złożone oferty.  
           3. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami 

 

Osoba/-y reprezentujące Zamawiającego:  




