
 

 

 
Brusy 01.08.2016  

 
Zapytanie ofertowe 

 
I. Nazwa i adres zamawiającego: 

PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 
ul. Dworcowa 24, 89-632 Brusy 

Regon 221421302 

NIP 5552101836 
 

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 
 
Przedmiotem zamówienia opracowanie studium wykonalności dla projektu "Platforma e-usług 
Przychodni Rodzinnej w Brusach" w ramach Osi priorytetowej 7. Zdrowie, działania 7.2 Systemy 
medyczne i teleinformatyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
 
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie strony internetowej projektu, 
Kody CPV 
72413000-8 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy  

 
Wymagania dotyczące wykonania strony internetowej: 
 

 wykonanie strony internetowej - 3 zakładki: strona główna, o projekcie, kontakt 
 wykonanie projektu graficznego 

 strona ma być responsywna (dopasowuje się do każdej rozdzielczości) 
 system cms – system zarządzania treścią 

 
III. Termin wykonania umowy 
 

26 sierpnia 2016 r.  
 
IV. Warunki udziału 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest powiązany/a z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: 

1. Uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4. Pozostawienie w takim stosunku prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawienie w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z zapytania, 
wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza oferty. 



 

 

 
 
 
V. Kryteria oceny ofert 
 

1. Cena – 100% 
 
liczba punktów = najniższa cena oferty / cena badanej oferty x 100 pkt 

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę 

najkorzystniejszą. 

  
VI. Sposób przygotowania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego, w języku polskim. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Oferta powinna zawierać końcową niezmienną cenę brutto. 
4. Na kopercie zawierającej ofertę lub w temacie e-maila należy umieścić następujące 

informacje: 
„Oferta na wykonanie strony internetowej projektu”. 

 
VII. Miejsce oraz termin składania ofert 
 

1. Termin składania ofert: do dnia 8 sierpnia 2016 r.  do godz. 13:00. 
2. Oferty należy dostarczyć na adres określony w pkt I lub przesłać drogą elektroniczną na 

adres: przychodniarodzinna.brusy@interia.pl  
 

VIII. Unieważnienie zapytania ofertowego 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez 
podania przyczyny. 
 
IX. Osoba uprawniona do kontaktu 
 

Lucyna Breska, tel: +48/606336642 

 
 
 
 
 
             Podpis Zamawiającego 
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