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W zwiqzku z realizacjE projektu pn. ,,Gdariski Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki
zdrowotnej dotyczqcej prewencji cukrzycy typu 2 u os6b wwieku aktywno6ci zawodowej na
terenie Miasta Gdadska iGminy Stegna", Przychodnia BaltlMed Sp. z o.o. Sp.K,, zaprasza do
zlo2enia ofert w postqpowaniu na opracowanie i projekt aplikacji mobilnej dla osob z wykrytym
sta

nem przedcu krzycowym.

Projekt

jest

realizowany

w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa

Pomorskiego na lata 201,4-2020.
06 priorytetowa 05. Zatrudnienie
Dziatanie 05.04. Zdrowie na rynku pracy
Poddziatanie 05.04.01. Zdrowie na rynku pracy

-

mechanizm ZIT

Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalno5ci (zapadalnoSci) na cukrzycq typu 2 u osob
w wieku aktywno5ci zawodowej, zamieszkatych na obszarze gminy miasta Gdarisk i gminy Stegna,
poprzez:

t.
2.

3.

Wczesnq identyfikacjq os6b ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycq w
fazie jej bezobjawowego przebiegu i wykonanie osobom z grupy podwy2szonego ryzyka
badania przeslewowego OGTT (test obciqzenia glukozq).
Podniesienie Swiadomo6ci zdrowotnej oraz zwiqkszenie poczucia odpowiedzialno:ici za
zdrowie wtasne i innych szczeg6lnie u osdb ze stwierdzonym na podstawie badania
przesiewowego stanem przedcukrzycowym, poprzez wtqczenie ich do programu
edukacyjnego, majqcego na celu zmianq nieprawidtowych nawykow behawioralnych
Zredukowanie czynnik6w ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 u os6b bqdqcych w stanie
przedcukrzycowym, dziqki ich uczestnictwu w programie edukacyjnym.

Okres realizacji projektu 01.07.2019

l.

30.06.2023

Zamawiajqcy:

Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp.

ll.

-

K.

Przedmiot zam6wienia

Kod CPV: 7226\000-2 Uslugi pomocnicze w zakresie oprogramowania

Przedmiotem zam6wienia jest usluga polegajqca na opracowaniu
mobilnej dla osob z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

i

zaprojektowaniu aplikacji

Planowany okres realizacji usiugi: od podpisania umowy do 22.1.0.201,9 r.

Projekt wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

lll,

Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie
sta nem przedcu krzycowym.

i

projekt aplikacji mobilnej dla osob z wykrytym

Aplikacja zawierai powinna co najmniej:
1. Konta uzytkownik6w z indywidualnym systemem przyznawania dostqpu.
2. Mo2liwoSi odbycia szkolenia e-learningowego w postaci SCORM.
3. Mozliwo6i wyboru, konfigurowania i wykonywania treningu zdrowotnego z petnym wideoinstru ktarze m oraz za pisywa n ia historii tren i ng6w.
4. Algorytmy umozliwiajqce Sledzenie i analizq parametr6w antropometrycznych.
5. Mo2liwo(i przeglqdania tre(ci informacyjno-edukacyjnych.
6. Mo2liwo6i zarzqdzania powyzszymi elementami z poziomu panelu administracyjnego.
7. Podziat treSci aplikacji na czqSi dostqpna bez i po zalogowaniu.

Opracowanie i projekt obejmowai majq wszelkie prace techniczne i merytoryczne niezbqdne w
celu zlecenia wykonania (oprogramowania) aplikacji mobilnej, w tym w szczeg6lno6ci:
1,. Wykonanie opisu technicznego (specyfikacji wymagari) dla aplikacji mobilnej,
zawierajqcego wszelkie informacje na temat dziaiania aplikacji oraz jej poszczeg6lnych
element6w lmodulow/algorytmow/ekran6w. Opis zalo2en funkcjonalnych zawierai
powinien user stories poszczeg6lnych scenariuszy uzycia aplikacji.
2. Opracowanie schematu bazy danych lub analogicznego, dla danych, ktorych
przechowywanie planowane jest w aplikacji.
3. Opracowanie projekt6w graficznych aplikacji. Wykonawca przedstawi 3 wstqpne koncepcje
projektu aplikacji, na podstawie ktorych Zamawiajqcy wybierze jednq do dalszego
opracowania. Projekty graficzne powinny przedstawiai peten zakres aplikacji i zawierai
muszE wszelkie oznaczenla, logotypy oraz inne elementy wymagane przezZamawiajqcego.
Wszelkie pliki wynikowe dostarczone powinny zostai w postaci edytowalnych plik6w PSD z
podziatem na warstwy.
4. Wykonanie makiety klikalnej aplikacji.
Wszystkie powyzsze elementy muszQ zostai opracowane z zastosowaniem metodyki aglle przy
Scistej ws p6tp racy z ZamawiajEcym.

Wszelkie tre5ci zawarte

w przygotowanych i dostarczonych materiatach powinny byi oparte

o

wymagania zawarte w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej oraz wytyczne polskich
towarzystw medycznych/naukowych wtaSciwych dla obszarow informacyjno-edukacyjnych ujqtych
w danym materiale.
Wymagane jest zastosowanie zasad promocji obowiqzujqcych w projekcie
Tryb udzielenia zam6wienia

Postqpowanie zam6wieniowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poprzez
zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiajqcego pod adresem
https://baltimed.pl.
Termin i miejsce realizacji zam6wienia

L.

Termin

-

od daty podpisania umowy do 22.1,0.2019 r.
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2.

Miejsce

-

nie dotyczy,

lV.

Warunki udziatu
O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy:

a)

ktorzy dysponujq potencjalem osobowym umo2liwiajqcym wykonanie zam6wienia, tj. co
najmniej jednq osobq o do(wiadczeniu
1. min. 5-letnie doSwiadczenie w projektowaniu aplikacji mobilnych,
2. doSwiadczenie w opracowaniu i projektowaniu min. 3 aplikacji mobilnych w okresie
ostatnich 2 lat.
:

Wykonawca indywidualny: Zamawiajqcy podkre6la, ii w przypadku sktadania oferty bezpo6rednio
przez osobq fizycznq ubiegajqcq siq o realizacjq niniejszego zamowienia, wykonawca ten winien
spelniai wskazane pow. warunki.

b) wobec

ktorych nie zachodzq powiqzania kapitatowe i osobowe wskazane poni2ej.

mozliwoii udziatu w postqpowaniu Wykonawc6w, ktorzy sq z nim
powiqzani kapitalowo lub osobowo. Przez powiqzania kapitatowe lub osobowe rozumie siq
wzajemne powiqzania miqdzy Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciqgania
zobowiqzarl w mieniu Zamawiajqcego a WykonawcE, polegajqce w szczeg6lno6ci na:
UWAGA: Zamawiajqcy wyklucza

a)
b)

c)
d)

uczestniczeniu w sp6tce, jako wsp6lnik spotki cywilnej lub spolki osobowej,
posiadaniu, co najmniej 10 % udzial6w lub akcji, o ile nizszy prog nie wynika z przepis6w
prawa lub nie zostat okreSlony przezlZPO,
petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,
petnomocnika,
pozostawaniu w zwiqzku matzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratell bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiajqcy dokona oceny speinienia wszystkich powy2szych warunk6w na podstawie ztozonych
przez WykonawcQ oSwiadczeri, kt6rych wz6r stanowi Zalqczdk nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego. Oferty, kt6re nie spelniajq powy2szych wymagari zostanq odrzucone.

V.

Postanowienia o96lne
1. Ka2dy Wykonawca moze zloiycjednq ofertq;
2. Zamawiajqcy nie dopuszcza skiadania ofert czqSciowych.
3. Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwo6ci sktadania ofert wariantowych;
4. Cena uwzglqdnia wykonanie wszystkich prac iczynno(ci oraz zawiera wszelkie koszty
zwiqzane z realizacjq zam6wienia Swiadczonego przez okres i na warunkach
okre6lonych w ztozonej ofercie. Cena jest wyrazona w PLN, tj. z doktadno6ciq do dwoch
miejsc po przecinku;
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty;
6. Termin zwiqzania ofertq: 30 dni od terminu skiadania ofert; W uzasadnionych
przypadkach zamawiajEcy moze zwrocic siq do wykonawcy o jego przedtuzenie o okres
do 60 dni.
7. Oferty nieczytelne lub ztozone po terminie nie bqdq rozpatrywane;
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8.

Vl.
t.

2.
3.

4.

5.

Poprzez ztozenie oferty Wykonawca akceptuje treSi zapytania ofertowego i wzoru
umowy stanowlqcego zal. do Zapytania, warunki realizacji, wskazane w niniejszym
Zapytaniu ofertowym i zatqcznikach do niego;

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna byc zlo|ona w formie pisemnej lub elektronicznie w jqzyku polskim, a jej
treSi musi odpowiadai tre6ci zapytania ofertowego. Oferta musi zawierai nastqpujqce
elementy:
1) Wypeiniony prawidtowo Formularz ofertowy (Zalqcznik nr 1 - wz6r)
2) OSwiadczenia Wykonawcy, kt6rych wzor stanowiZalqcznik nr 2;
3) Aktualny na dzieri sktadania Oferty dokument rejestrowy, zawierajqcy informacjq o
osobie/osobach upowaznionych do ztozenia oferty (je5li dotyczy);
4) Cenq oferty przedstawionq jako cenq brutto;
5) podpisy osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formq
reprezentacji okre(lonq w rejestrze sqdowym lub innym dokumencie wtaSciwym dla
danej formy organizacji Wykonawcy albo podpisy osoby umocowanej przez osobq
uprawnionq,przy czym petnomocnictwo musi byi zalqczone do Oferty.
Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym muszE byi zlozone wrazz tiumaczeniem na jqzyk
polski, po(wiadczonym przez Wykonawcq.
lnformacje zawarte w Ofercie stanowiqce tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu
przepis6w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszq byc oznaczone klauzulq:
NrE UDOSTEPNTAC. TNFORMACJE STANOWIA TAJEMNTCq PRZEDSTEBTORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 UST.4 USTAWY O ZWAICZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i
powinny by6 odrqbnq czq6ciq, nieztqczonq z Ofertq w spos6b trwaly.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji dotyczqcych: nazw i adres6w wykonawc6w, ceny,
terminu wykonania zam6wlenia I warunk6w ptatno(ci zawartych w ofercie.
Oferta sktadana w wersji papierowej powinna byc zlqczona w spos6b trwaty (za wyjqtkiem
czqSci stanowiqcej tajemnicq przedsiqbiorstwa).
Kopertq zawierajqcq Ofertq nalezy oznaczyc w nastqpujqcy spos6b:
,,Oferto na opracowanie oplikocji mobilnej.
Nie otwierai przed terminem otworcio ofert"
W przypadku sktadania Oferty drogq elektronicznq, dokumenty skladajqce siq na ofertq
nalezy po podpisaniu zeskanowai iprzestai albo sporzqdzii elektronicznie ipodpisai
podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Maila zawierajqcego zalqcznik stanowiqcy
Ofertq nalezy zatytutowai w nastqpujqcy sposob:
,,Oferta na oprocowonie aplikacji mobilnej.
Nie otwieroC przed terminem otwarcio ofert"

Vll.

Udzielanie WyjaSnie6:
Osobq upowaznionq do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamowienia jest:
Andrzej ZapaSnik ad res e-ma i I bezcu krzvcv@ ba lti med. pl

Vlll.

Ocena ofert:

Ocena ofert bqdzie dokonywana dwuetapowo:
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L,

Ocena zgodnoSci z warunkami udziatu i wymaganiami wymienionymi w pkt, lV oraz V,
Ocena zgodno6ci zostanie dokonana na zasadzie spetnia/nie spelnia na podstawie
dokumentu pn. ,,O6wiadczenia Wykonawcy", kt6rego wz6r stanowi Zalqcznik 2 do
niniejszego zapytania, z zaslrzeieniem pkt 2.

2. Zamawiajqcy

zastrzega sobie prawo zqdania okazania oryginatdw lub dostarczenia kopii
dokument6w potwierdzajqcych spelnianie warunku dysponowania osobami o wymaganych
kwa lifikacjach

Oferty nie spetniajqce zapis6w zapytania ofertowego podlegajq odrzuceniu. W zwiqzku z
odrzuceniem oferty, wykonawcom nie przystuguje zadne roszczenie wzglqdem
Zamawiajqcego.

lX.
t.

Kryteria oceny merytorycznej ofert i ich waga:
Kryteria oceny ofert:
Cena

-

t)O

%

2.

Zamawiajqcy dokona oceny ofert nie podlegajqcych odrzuceniu, zloione przez
wykonawc6w spetniajqcych wa ru n ki udziatu w postqpowa ni u.

3.

Punkty przyznawane za kryterium Cena bqdq liczone wg nastqpujqcego wzoru:
cena oferty najnizszej

Liczba punktow oferty =

------------

x !00%

cena oferty ocenianej

X.
1.

Miejsce itermin sktadania ofert:
Miejsce sktadania ofert w wersji papierowej:
Ofertq nalezy dostarczy6 w zamkniqtej kopercie do Przychodni BaltiMed Sp. z o,o. Sp. k.
w godz. 9.00 - 13.00 lub przeslai pocztE na adres Zamawiajqcego:
Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o. Sp.
ul. Krzemowa 16,
80-041 Gdafsk

k.

2. Oferty w wersji elektronicznej nalezy przesylai na adres: bezcukrzycy@baltimed.pl
3. Oferty nalezy sktadai do dnia 8 paZdziernika 2019r.. godzina 13.00,
Przy czym dla oceny zachowania terminu sktadania Ofert decydujqce znaczenie ma data i
godzina wplywu oferty do siedziby Zamawiajqcego lub data i godzina otrzymania maila w
przypadku zlo|enia Oferty w wersji elektronicznej.

4.

Zmiana lub wycofanie oferty.
Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienii lub wycofa6 ofertq.
Zarowno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy jak dla zloienia ofert.
Zmiana lub wycofanie oferty powinny zostai dostarczone w zamkniqtej kopercie

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

w wersji elektronicznej z
odpowiednim tytutem maila ,,Zmiana" lub,,Wycofanie" oraz nazwq Oferenta.
Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego, 8 paidziernika 2019r. godzina 13.15.
Zamawiajqcy przewiduje mozliwoSi udziatu w otwarciu ofert wykonawc6w lub osob
zainteresowanych. Przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwotq, jakq zamierza
przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia. Po otwarciu ofert Zamawiajqcy udostqpni
informacje o ofertach ztozonych w postqpowaniu, podajEc nazwq i adres wykonawcy.
odpowiednio oznaczonej ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie" lub

5.

Xl.

Ogtoszeniewynik6wpostqpowania:

lnformacja

o

wyniku postqpowania zostanie opublikowana na stronie internetowej

Zamawiajqcego pod adresem http://baltimed.pl.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postqpowania z powodu:
a) braku waznych ofert,
b) przekroczenia budzetu przeznaczonego na wykonanie zadania,
c) wystqpienia istotnej zmiany okoliczno(ci, kt6rej Zamawiajqcy nie m6gl przewidziec,
powodu ktorych udzielenie niniejszego zam6wienia nie lezy w interesie publicznym.

z

Xll.

Zalqczniki
lntegralnq czq(i niniejszego zapytania ofertowego stanowiq:
Zalqcznik nr l- - Formularz ofertowy,
Zalqcznik nr 2 - O5wiadczenia Wykonawcy
Zalqcznik3 -Wzor umowy
Zalqcznik 4 - Przetwarzanie danych osobowych

Xlll.

Warunki istotnych zmian umowy

Warunki realizacji oraz wprowadzania zmian zawarte zostaly we wzorze umowy stanowiqcym
zalqcznik do n i n iejszego Za pyta n ia.

Zatwierdzam tre(i niniejszej zapytania ofertowego.
Gdansk, dnia 02.10.201,9 r.
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