
 

Projekt „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Warszawa, dnia 21 grudnia 2020.r. 
 

Zapytanie ofertowe 05.01.00-00-0025/19/04 
 

I. Zamawiający: 
 
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 
ul. Spartańska 1 
02-637 Warszawa 
NIP 5250011042 
REGON 000288567 
www.spartanska.pl 
 
W partnerstwie z: 
Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej 
ul. A. Branickiego 14 
02-972 Warszawa  
NIP 9512439790 
REGON 367550940 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na 
zapytania Wykonawców: 
Monika Karlikowska  
e-mail: monika.karlikowska@fundacjafase.pl 
Tel.: 693 733 104 
 
Umowa na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisana z Narodowym Instytutem Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji. 
 
II. Postanowienia ogólne 
1. W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Program profilaktyki 

przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii  i Rehabilitacji” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy 
POWR.05.01.00-00-0025/19 – Beneficjent Projektu - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii 
i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w partnerstwie z Fundacją Aktywności 
Społeczno-Ekonomicznej (FASE) 
zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie Zamówienia pt.: 

 
Usługa przygotowania elektronicznego narzędzia przesiewowego, uruchomienia 

platformy badawczej oraz zapewnienia wsparcia technicznego – hosting, helpdesk, 
opracowanie specyfikacji ankiet i pytań, szkolenia dla użytkowników i zakładanie kont 

użytkownikom. 
 

 
2.Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

• zamieszczenie na stronie: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
https://spartanska.pl/postepowania-pozaustawowe-art-4-pkt-8/  
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3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego oraz 
unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV): 
• 72000000-5 - Usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia; 
• 72400000-4 - Usługi internetowe; 
• 72421000-7 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji 

klienckich; 
• 72422000-4 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji 

serwerowych; 
• 72312000-5 – Usługi wprowadzania danych; 
• 72320000-4 – Usługi bazy danych; 
• 72322000-8 – Usługi zarządzania danymi. 
2. Przedmiotem zamówienia jest: 

Usługa przygotowania elektronicznego narzędzia przesiewowego, uruchomienia 
platformy badawczej oraz zapewnienia wsparcia technicznego – hosting, helpdesk, 
opracowanie specyfikacji ankiet i pytań, szkolenia dla użytkowników i zakładanie kont 
użytkownikom. 
Termin realizacji – w ciągu 30 dni od podpisania Umowy, ale nie później niż do 15 lutego 2021 
r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia 
o ile zmiany te będą wynikały z potrzeb Zamawiającego. Nowe terminy będą ustalane 
w porozumieniu z wybranym Wykonawcą. 

3. Zakres zadań Wykonawcy i charakterystyka Zamówienia: 
Przygotowanie elektronicznego narzędzia przesiewowego – uruchomienie platformy: 
1) Opracowanie elektronicznej wersji kwestionariuszy przesiewowych (STarT Back Tool 

i kwestionariusz przesiewowy w kierunku spondyloartropatii), kwestionariuszy do oceny 
i ewaluacji programu profilaktycznego oraz kwestionariusza WPAI do oceny presenteizmu 
oraz przygotowanie pod kątem technicznym schematu, według którego mają być 
wyświetlane kwestionariusze; 

2) Dodefiniowanie kwestionariuszy poprzez: pola wymagane, minimalne i maksymalne 
zakresy i wprowadzenie ewentualnie innych automatycznie sprawdzających się warunków; 

3) Weryfikacja poprawności konstrukcji w kontekście przewidywanych do zbadania hipotez 
badawczych; 

4) Analiza wyników kwestionariuszy przesiewowych, w różnych konfiguracjach; 
5) Automatyczne zakładanie kont użytkownikom; 
6) Narzędzie przesiewowe powinno spełniać następujące kryteria: 

a) Raportowanie wyłącznie określonych wyników ankiet; 
b) Poprawne działanie na następujących przeglądarkach: Internet Explorer (IE) w wersji 

11 lub wyższej, Mozilla Firefox, Chrome w Microsoft Edge – w najnowszych wersjach 
aktualnych na dzień udostępnienia narzędzia przesiewowego, 

c) Platforma ma możliwość obsługi minimum 15000 użytkowników jednocześnie; 
d) Pulpit użytkownika (Front Office) i pulpit administratora (Back Office) w języku 

polskim; 
e) Interaktywny pulpit do samodzielnej konfiguracji formularzy ankiet;  
f) Dostęp do szkoleń online dotyczących obsługi platformy dla użytkownika; 
g) Responsywność pulpitu użytkownika (Front Office) na urządzeniach mobilnych; 
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h) Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz pełna zgodność  
z wymogami RODO; 

i) Dostępność do platformy co najmniej 23 godziny na dobę w miesięcznym okresie 
monitoringowym.  

7) Zakres funkcjonalności: 
a) Możliwość dostosowania graficznego i funkcjonalnego do wymagań identyfikacji 

graficznej projektu, 
b) Interfejs w języku polskim umożliwiający w sposób intuicyjny posługiwanie się 

platformą przez osoby początkujące w użytkowaniu aplikacji internetowych, 
c) Dostępne operacje na kontach, takie jak: (kasowanie, blokowanie, odblokowanie, 

dodawanie, edytowanie); 
d) System analizy z możliwością: 

- przeprowadzenia i analizy kwestionariuszy u 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) 
respondentów; 
- uzyskania raportu/zestawienia użytkowników, którzy uzyskali określone wyniki 
w ankiecie przesiewowej; 
- powiadamiania użytkowników (osób przystępujących do badania przesiewowego) 
o zakwalifikowaniu się do projektu, na podstawie spełniania kryteriów – uzyskania 
odpowiedniej liczy punktów w ankietach. 

Wsparcie techniczne – hosting serwera, helpdesk 
1) Hosting 

a) Hosting serwera po stronie Wykonawcy 
2) Administrowanie danymi: 

a) Grupowanie użytkowników na podstawie wyników kwestionariuszy 
b) Wysyłka powiadomień 
c) Przygotowywanie i wysyłka raportów okresowych. 

3) Wsparcie techniczne - helpdesk 
a) Pomoc techniczna w dni robocze w godzinach 9-15, czas pracy średnio w trakcie 

trwania badania do 10 godzin miesięcznie; 
b) Pomoc w zakresie dostępu do systemu; 
c) Pomoc techniczna w przypadku niepoprawnego działania. 

4. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do: 
a) należytej i terminowej, zgodnie z wymogami realizacji przedmiotu umowy,  
b) należytej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy. 

 
IV. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne 
albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają 
następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych 
przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień;  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

c) oferowane narzędzie posiada co najmniej 5 letni okres dostępu na rynku i jest 
używane przez co najmniej 3 użytkowników/ klientów w skali co najmniej 15 000 
kont aktywnych użytkowników.  

2. Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez Wykonawców powiązanych 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
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się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo 
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu. 

4. Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu 
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
(i Partnerem projektu) stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 

V. Wymogi formalne oferty: 
1. Oferta cenowa powinna uwzględniać jednostkowy koszt netto i brutto wykonania całości 

zamówienia. Podane przez Wykonawcę ceny będą cenami obowiązującymi podczas realizacji 
usługi. 

2. W cenie zamówienia wskazanej zgodnie z kryteriami oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest 
ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie koszty 
wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie 
byłaby możliwa. Wskazując cenę, należy uwzględnić: wszystkie przewidywalne koszty 
związane z realizacją zamówienia, w tym w przypadku osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej zaliczkę na podatek od osób fizycznych, wymagane składki ZUS 
(ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, 
Fundusz Pracy i in.) od pracownika i pracodawcy w łącznej wysokości (czyli kwota brutto 
brutto); podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert 
(jeśli dotyczy) oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, 
bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa (np. koszty dojazdu do miejsca wsparcia, 
koszty noclegu itp.). Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie 
upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację 
przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 
Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 
4. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę. 
5. Zamawiający wybierze tą ofertę, która zdobędzie najwięcej punktów i jednocześnie nie 

przekroczy budżetu przeznaczonego na realizację przedmiotu niniejszego zapytania 
ofertowego. 

6. Cena ofertowa jest stała i nie podlega zwiększeniu. 
7. Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się zapisy: 

a) Przewidujące karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez 
Wykonawcę usług na podstawie zawartej umowy. 

b) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy.  
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c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podawania przyczyny. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu 
składania ofert przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku 
w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co 
najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych 
zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 
w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną 
poinformowani Oferenci. 

9. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 
10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który 
w postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów.  

 
VI. Dodatkowe wymogi formalne: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji umowy. Nowe terminy będą 
ustalane w konsultacji z wybranym Wykonawcą. 

2. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie z Wykonawcą nastąpi, po dostarczeniu urządzenia 
i podpisaniu protokołu odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 
płatności 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury/rachunku.  

3. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta musi być przygotowana na drukach załączonych do 
niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając 
nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być 
podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za 
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 
reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym 
pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty. Oferta przesłana drogą elektroniczną 
powinna zawierać zeskanowane ww. dokumenty. Zamawiający dopuszcza skany dokumentów 
w formacie JPG, PDF. Ofertę Wykonawca składa w formie elektronicznej na adres e-mail: 
krg@spartanska.pl (w formie skanów zawierających oryginalny podpis Wykonawcy), lub 
w formie papierowej przez złożenie osobiste w Biurze Projektu „Program profilaktyki 
przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” 
(Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa) 
lub przesyłką pocztową, kurierską na wzorze/szablonie załączonym do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

4. Forma oferty: oferta powinna być zgodna z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 – 
Formularz ofertowy. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania 
w imieniu Oferenta. Ponadto Oferent, aby spełnić wszystkie warunki formalne, musi złożyć 
poza Załącznikiem nr 1 również: Załącznik nr 2 – Opis oferowanej usługi, Załącznik nr 3 – 
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym, Załącznik nr 4 – Oświadczenie 
o spełnieniu warunków zamówienia, Załącznik nr 5 - Oświadczenie Oferenta (Obowiązek 
informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). 
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VII. Tryb przekazania oferty 

1. Oferta powinna być przekazana pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: 
krg@spartanska.pl z dopiskiem: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe 05.01.00-00-0025/19/04” 
lub złożona osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Biuro Projektu „Program 
profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii 
i Rehabilitacji”, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, ul. Spartańska 1, 02-
637 Warszawa. 

2. W przypadku składania ofert w formie papierowej wykonawca winien zamieścić ofertę̨ 
w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: nazwę i adres wykonawcy oraz dopisek: 
zapytanie ofertowe 05.01.00-00-0025/19/04 Biuro Projektu „Program profilaktyki 
przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” 

3. Oferty złożone osobiście lub przesłane drogą elektroniczną po upływie terminu składania ofert 
nie będą rozpatrywane. 

 
 
VIII. Termin składania ofert 
Oferty należy składać do dnia 5 stycznia 2021 r., do godz. 10:00. 
Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne pod numerem telefonu +48 693-733-104. 
Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Pani Monika Karlikowska, 
email: monika.karlikowska@fundacjafase.pl 
O przesłaniu ofert pocztą elektroniczną będzie decydowała data oraz godzina wpływu ofert na podany 
adres e-mail: krg@spartanska.pl 
O przesłaniu ofert pocztą tradycyjną/ kurierem/ złożeniu osobiście będzie decydowała data oraz godzina 
wpływu ofert na podany adres Biura Projektu. Biuro Projektu „Program profilaktyki przewlekłych 
bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” Narodowy Instytut 
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa. 
 
 
IX. Kryteria oceny ofert. 
Wybór ofert będzie dokonywany w następujący sposób 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego 
zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek 
z wymogów formalnych, zostanie odrzucona, za wyjątkiem przypadku wystąpienia powiązań 
osobowych lub kapitałowych skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału 
w postępowaniu ofertowym. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje 
procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.  

4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania. 
5. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: 

 
1) Kryterium I: Cena - cena brutto– waga 60% 
W ramach kryterium „Cena” zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 60. 
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy 
odpowiednio mniej punktów wg poniższego wzoru, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta 
podana w ofertach cena brutto usługi. 
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Wzór 
Cmin 

C = –––––––– × 60 punktów 
Cx 

gdzie: 
C = liczba punktów za kryterium „cena”; 
Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert; 
Cx = cena oferty badanej. 
 
2) Kryterium II: Czas realizacji Zamówienia – waga 40% 
W ramach kryterium „Czas realizacji Zamówienia” zostaną przyznane punkty: Wykonawca, który 
zadeklaruje najkrótszy czas realizacji otrzyma 40 pkt. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej 
punktów, według poniższego wzoru. 
 
Wzór 

Tmin 
T = –––––––– × 40 punktów 

Tx 
gdzie: 
T = liczba punktów za kryterium „czas realizacji Zamówienia”; 
Tmin = najkrótszy czas realizacji wynikający ze złożonych ofert; 
Tx = czas realizacji oferty badanej. 
 
3) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria oceny Zamawiający użyje następującego 
wzoru: 
A = C + T 
gdzie: 
C = liczba punktów za kryterium „Cena” 
T = liczba punktów za kryterium „Czas realizacji Zamówienia”. 
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w kryterium I „Cena”, kryterium II „Czas realizacji 
Zamówienia” zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta 
w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę 
punktów w łącznej ocenie oferty. 
 
X. Informacje na temat zakresu wykluczenia 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Narodowy Instytut Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher / Fundacją Aktywności 
Społeczno-Ekonomicznej (FASE). 

1. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Wykonawcą a Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. 
med. Eleonory Reicher / Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Narodowego Instytutu Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher / Fundacji Aktywności 
Społeczno-Ekonomicznej (FASE) lub osobami wykonującymi w imieniu Narodowego Instytu 
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher / Fundacji 
Aktywności Społeczno-Ekonomicznej (FASE) 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; 
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• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo 
z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. med. dr med. med. 
Eleonory Reicher / Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej, zostanie on wykluczony 
z udziału w postępowaniu. 

 
XI. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności: 
• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 

programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mających 
wpływ na realizację umowy, 

• zmiany terminu płatności, 
• zmiany miejsca i terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 
• zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów 

współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia 
i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te 
mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty 
spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod 
rygorem nieważności. 

 
XII. Okres związania ofertą 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
XIII. Pozostałe informacje 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, 
b) odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny, 
c) zmiany warunków postępowania bądź zmiany jego przedmiotu, w tym jego ograniczenia. 

 
XIV. Załączniki 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Opis oferowanej usługi 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia 
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta (Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 
i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 05.01.00-00-0025/19/04 

………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 
Oferta na usługę przygotowania elektronicznego narzędzia przesiewowego 

Dane Wykonawcy 

 

I. Oferta finansowa 

Przedmiot zamówienia Cena 
netto 

Cena 
brutto 

Usługa przygotowania elektronicznego narzędzia 
przesiewowego (do efektywnej wymiany danych 
o pacjentach kwalifikowanych w ramach projektu) – 
opracowanie specyfikacji ankiet i pytań 

  

Usługa przygotowania elektronicznego narzędzia 
przesiewowego – prace programistyczne przy tworzeniu 
narzędzia przesiewowego (100 godzin) 

  

Usługa przygotowania elektronicznego narzędzia 
przesiewowego – uruchomienie platformy badawczej, 
zakładanie kont użytkownikom 

  

Usługa przygotowania elektronicznego narzędzia 
przesiewowego – hosting, helpdesk (do 10 godzin 
miesięcznie) 

  

Usługa przygotowania elektronicznego narzędzia 
przesiewowego – szkolenie dla użytkowników 
platformy 

  

II. Czas realizacji zamówienia 

Czas realizacji zamówienia  
w dniach kalendarzowych 

 
………………….. dni kalendarzowych 

 
Osoba do kontaktu 

……………………………………………………………. 
(imię nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) 

….……………………………………….. 
Pieczęć oraz podpis osoby lub osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy 

Imię i Nazwisko 
(Nazwa), adres 
Wykonawcy, 
NIP 
nr telefonu, e-mail 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 05.01.00-00-0025/19/04 
 

 Parametr wymagany Parametr oferowany 
(niewłaściwe skreślić) 

Elektroniczne narzędzie 
przesiewowe Raportowanie wyłącznie określonych wyników 

ankiet TAK/NIE 

Poprawne działanie na następujących 
przeglądarkach: Internet Explorer (IE) w wersji 
11 lub wyższej, Mozilla Firefox, Chrome w 
Microsoft Edge – w najnowszych wersjach 
aktualnych na dzień udostępnienia narzędzia 
przesiewowego 

TAK/NIE 

Platforma ma możliwość obsługi minimum  
15 000 aktywnych kont użytkowników  TAK/NIE 

Pulpit użytkownika (Front Office) i pulpit 
administratora (Back Office) w języku polskim TAK/NIE 

Interaktywny pulpit do samodzielnej 
konfiguracji formularzy ankiet TAK/NIE 

Dostęp do szkoleń online dotyczących obsługi 
platformy dla użytkownika TAK/NIE 

Responsywność pulpitu użytkownika (Front 
Office) na urządzeniach mobilnych TAK/NIE 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych oraz pełna zgodność z wymogami 
RODO 

TAK/NIE 

Dostępność do platformy co najmniej 23 
godziny na dobę w miesięcznym okresie 
monitoringowym  

TAK/NIE 

Zakres funkcjonalności 

Możliwość dostosowania graficznego 
i funkcjonalnego do wymagań identyfikacji 
graficznej projektu.  

TAK/NIE 

Interfejs w języku polskim umożliwiający w 
sposób intuicyjny posługiwanie się platformą 
przez osoby początkujące w użytkowaniu 
aplikacji internetowych. 

TAK/NIE 



 

Projekt „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dostępne operacje na kontach, takie jak: 
(kasowanie, blokowanie, odblokowanie, 
dodawanie, edytowanie) 

TAK/NIE 

System analizy z możliwością: 

• przeprowadzenia i analizy kwestionariuszy 
u 15.000 TAK/NIE 

• uzyskania raportu/zestawienia 
użytkowników, którzy uzyskali określone 
wyniki w ankiecie przesiewowej 

TAK/NIE 

• powiadamiania użytkowników (osób 
przystępujących do badania 
przesiewowego) o zakwalifikowaniu się do 
projektu, na podstawie spełniania kryteriów 
- uzyskania odpowiedniej liczy punktów w 
ankietach 

TAK/NIE 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 05.01.00-00-0025/19/04 

………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 
 
 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 
 

 
Imię i Nazwisko/ Nazwa i adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
Usługa przygotowania elektronicznego narzędzia przesiewowego, uruchomienia platformy 
badawczej oraz zapewnienia wsparcia technicznego – hosting, helpdesk, opracowanie specyfikacji 
ankiet i pytań, szkolenia dla użytkowników i zakładanie kont użytkownikom 
w ramach realizacji programu „Programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego 
Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, nr umowy POWR.05.01.00-00-0025/19 – Beneficjent Projektu - Narodowy Instytut 
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w partnerstwie 
z Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej (FASE) 
 

oświadczam, że między Wykonawcą, którego reprezentuję, a Zamawiającym i Partnerem Projektu 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 nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe, 
polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
  

…………….……………………………………… 
Pieczęć oraz podpis osoby lub osób uprawnionej(ych) do 

reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 05.01.00-00-0025/19/04 
 

 
 

Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
Usługę przygotowania elektronicznego narzędzia przesiewowego, uruchomienia platformy 
badawczej oraz zapewnienia wsparcia technicznego – hosting, helpdesk, opracowanie specyfikacji 
ankiet i pytań, szkolenia dla użytkowników i zakładanie kont użytkownikom 
w ramach realizacji programu „Programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego 
Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, nr umowy POWR.05.01.00-00-0025/19 – Beneficjent Projektu - Narodowy Instytut 
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w partnerstwie 
z Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej (FASE) 
 
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem 
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia;  

c) oferuje narzędzie, które posiada co najmniej 5 letni okres dostępu na rynku i jest używane przez 
co najmniej 3 użytkowników/ klientów w skali co najmniej 15 000 kont użytkowników 
aktywnych. 
 

Poniżej przedstawiam potwierdzenie Wykonawcy dotyczące oferowania narzędzia, które 
posiada co najmniej 5 letni okres dostępu na rynku  
 

Lp. Data wprowadzenia 
produktu na rynek  

Okres dostępu narzędzia na 
rynku w latach 

Dane kontaktowe do osoby, 
która potwierdzi informacje 
zawarte w Ofercie (np. 
przedstawiciel producenta).  

1.    
 

 

….……………………………………….. 
Pieczęć oraz podpis osoby lub osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy 
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Poniżej przedstawiam wykaz użytkowników/ klientów narzędzia w skali co najmniej 
15 000 kont aktywnych użytkowników.  
 

Lp. Nazwa użytkownika/ 
klienta  

Liczba aktywnych kont 
użytkowników  

Dane kontaktowe do osoby, 
która potwierdzi informacje 
zawarte w Ofercie  

1.    

2.    

3.    

    

    
 

….……………………………………….. 
Pieczęć oraz podpis osoby lub osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 05.01.00-00-0025/19/04 
 
 

Oświadczenie Oferenta  
(Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art.14  
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 
W związku z realizacją Projektu pt. „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa 
Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” nr umowy POWR.05.01.00-00-
0025/19 z dnia 6 maja 2020 r. przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie: 
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. 
zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn.zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.), 



 

Projekt „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pt. „Program 
profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i 
Rehabilitacji”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, Beneficjentowi realizującemu Projekt 
- Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory 
Reicher, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1, oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta 
uczestniczą w realizacji Projektu - Fundacja Aktywności Społeczno-Ekonomicznej (FASE), 02-
972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 14/3. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane 
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy. 

8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Beneficjenta: 
Dariusz Skowera - sekretariat.dyrektora@spartanska.pl. 

12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

  
 …..………………………………………  ……………………………………………  
 MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                  CZYTELNY PODPIS    


