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UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu   Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami
dyrektywy 2004/18/WE
dyrektywy 2004/17/WE (Zamówienia sektorowe)

SEKCJA I: INSTYTUCJA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Inowrocławska 17/18
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-653 Wrocław
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +4871 349 32 60
Osoba do kontaktów: Radosław Cichy
E-mail: zamowienia@it-med.eu Faks: +4871 349 33 44

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) www.it-med.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
DZIAŁALNOŚCI (konkurs jest objęty przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w
tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne

Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne

I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO (konkurs
jest objęty przepisami dyrektywy 2004/17/WE –Zamówienia sektorowe)

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
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SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję/podmiot zamawiający
Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach
projektu Dolnośląskie e-Zdrowie”

II.1.2) Krótki opis
Przedmiotem konkursu jest wykonanie i przeniesienia prawa do pracy konkursowej z zakresu przetwarzania
danych, stanowiącej „Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord
Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie
e-Zdrowie”. Pilotaż e-usługi „Elektroniczny Rekord Pacjenta”, będący przedmiotem ww. opracowania zwany jest
dalej „Pilotażem ERP”.
Praca konkursowa powinna zawierać następujące elementy:
Koncepcję architektury funkcjonalnej, logicznej i technicznej Pilotażu ERP oraz sposób realizacji przez tę
architekturę celów wdrożenia.
W zakres tego dokumentu powinny wejść:
1. Koncepcja struktury, sposobu wykorzystania oraz wprowadzenia do Pilotażu ERP słowników,
wykorzystywanych przy prowadzeniu dokumentacji medycznej,
2. Koncepcja identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników Pilotażu ERP,
3. Koncepcja udostępniania w Pilotażu ERP obiektów binarnych, zawierających dodatkowe dane medyczne w
postaci czytelnej dla użytkowników,
4. Koncepcja zapewnienia współpracy Pilotażu ERP z systemami szpitalnymi usługodawców biorących udział
we wdrożeniu Pilotażu ERP.
Ponadto należy przedstawić
1. Koncepcję przeprowadzenia wdrożenia Pilotażu ERP.
2. Koncepcję utrzymania Pilotażu ERP.
3. Propozycję metody szacowania korzyści, uzyskanych w efekcie wdrożenia Pilotażu ERP.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 72000000  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW (jeżeli dotyczy)
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, które:
6.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP
6.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, za które uznaje się łączne spełnianie następujących
warunków:
6.2.1 zrealizowanie, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2
projektów obejmujących budowę i wdrożenie bazodanowych systemów informatycznych, z których każdy miał
bazę danych zawierającą minimum 1 mln rekordów oraz był zrealizowany dla co najmniej 100 użytkowników z
dostępem do systemu z co najmniej 10 lokalizacji;
6.2.2 dysponowanie zespołem projektowym, w skład którego wchodzą następujące osoby:
a) Kierownik Projektu, który wykaże się:
posiadaniem kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2, potwierdzonych
pełnieniem roli kierownika projektu informatycznego po stronie Wykonawcy zarządzanego wg metodyki
PRINCE2 lub certyfikatem z zakresu metodyki PRINCE2 lub zaświadczeniem ukończenia kursu zarządzania wg
metodyki PRINCE2,
pełnieniem roli kierownika lub zastępcy kierownika projektu w co najmniej 2 projektach realizowanych w ciągu
ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, polegających na budowie systemów informatycznych o
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liczbie użytkowników nie mniejszej niż 100 każdy, przy czym użytkownicy mieli dostęp do systemu z co najmniej
10 lokalizacji,
b) Główny Analityk, który wykaże się:
doświadczeniem w zbieraniu wymagań użytkowników, dokumentowaniu wymagań i modelowaniu procesów
biznesowych, stosowaniu technik modelowania, prowadzenia analiz, potwierdzonych pełnieniem roli analityka,
w minimum 2 projektach realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem ogłoszenia konkursu, będących
przedsięwzięciami realizowanymi dla klienta o rozproszonej strukturze organizacyjnej, przy czym przynajmniej
jeden z projektów musi obejmować realizację bazodanowego systemu informatycznego o liczbie użytkowników
nie mniejszej niż 100, mających dostęp do systemu z co najmniej 10 lokalizacji,
c) Główny Architekt / Główny Projektant, który wykaże się:
doświadczeniem w tworzeniu architektury i projektowaniu bazodanowych systemów informatycznych,
potwierdzonych pełnieniem roli architekta lub projektanta w minimum 2 projektach realizowanych w ciągu
ostatnich 5 lat przed dniem ogłoszenia konkursu, przy czym przynajmniej jeden z projektów musi obejmować
realizację bazodanowego systemu informatycznego o liczbie użytkowników nie mniejszej niż 100, mających
dostęp do systemu z co najmniej 10 lokalizacji,
d) Ekspert ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych, który wykaże się:
wiedzą z zakresu audytu bezpieczeństwa informacji, potwierdzoną zaświadczeniem ukończenia kursu lub
posiadaniem odpowiedniego certyfikatu,
pełnieniem roli osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemu (w tym za konfigurację polityk
bezpieczeństwa dla komponentów, urządzeń i procesów informatycznych) w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem
ogłoszenia konkursu, w co najmniej 2 projektach informatycznych budowy systemów informatycznych, o liczbie
użytkowników nie mniejszej niż 100 każdy, przy czym użytkownicy mieli dostęp do systemu z co najmniej 10
lokalizacji, lub co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo
systemów informatycznych, o liczbie użytkowników nie mniejszej niż 100 każdy, przy czym użytkownicy mieli
dostęp do systemu z co najmniej 10 lokalizacji;
e) Ekspert ds. zapewnienia jakości, który wykaże się:
wiedzą z zakresu zapewnienia jakości, potwierdzoną zaświadczeniem ukończenia kursu lub posiadaniem
odpowiedniego certyfikatu,
znajomością metod i technik testowania systemów informatycznych, potwierdzoną pełnieniem, w ciągu
ostatnich 5 lat przed dniem ogłoszenia konkursu, roli osoby odpowiedzialnej za zapewnienie jakości i
testowanie, w co najmniej 2 projektach informatycznych będących przedsięwzięciami budowy systemów o
liczbie jednoczesnych użytkowników nie mniejszej niż 100 każdy, przy czym użytkownicy mieli dostęp do
systemu z co najmniej 10 lokalizacji;
f) Ekspert merytoryczny, który wykaże się:
wiedzą i doświadczeniem w obszarze rozwiązań dedykowanych dla służby zdrowia, potwierdzonym
przynajmniej 3-letnią praktyką przy produkcji, wdrażaniu lub eksploatacji takich systemów,
6.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szczegółowego opracowania
pracy konkursowej, tj. :
są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 3 000 000 zł;
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł;
6.4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP;
6.5. złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie
z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP Uczestnik może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Uczestnicy konkursu w celu
potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań:
7.1. Uczestnik konkursu składa „Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie” w zamkniętej kopercie
oznaczonej napisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie - Opracowanie koncepcji wykonania i
wdrożenia Pilotażu ERP” wraz z niżej wymienionymi oświadczeniami i dokumentami:
a. W celu potwierdzenia, że Uczestnik konkursu posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, Uczestnik konkursu składa:
i. oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Uczestnika konkursu warunków określonych w art. 22 ust.
1 ustawy PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu – Uczestnicy
konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie składają oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym
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załącznik 7, zaś Uczestnicy konkursu biorący w nim udział wspólnie składają oświadczenie zgodne ze wzorem
stanowiącym załącznik 7a i 7b;
ii. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
iii. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Uczestnik konkursu
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie;
iv. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie;
v. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie;
vi. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie;
b. W celu potwierdzenia opisanego warunku posiadania przez Uczestnika konkursu niezbędnej wiedzy i
doświadczenia, Uczestnik konkursu składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie wykaz
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw i usług na
potwierdzenie warunków, określonych w pkt 6 ppkt 6.2 Regulaminu konkursu, z podaniem: odbiorców dostaw i
usług, wartości dostaw i usług brutto, dat rozpoczęcia oraz zrealizowania dostaw lub zakończenia świadczenia
usług oraz informacją pozwalającą na stwierdzenie, czy zakres zrealizowanych dostaw i usług był zgodny
z wymaganiami Zamawiającego - sporządzony według załącznika nr 5 do regulaminu, wraz z załączonymi
dokumentami potwierdzającymi, że dostawy i usługi zostały wykonane należycie;
c. W celu potwierdzenia, opisanego w pkt. 6, ppkt 6.3 Regulaminu konkursu, warunku znajdowania się
przez Uczestnika konkursu w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szczegółowego
opracowania pracy konkursowej, Uczestnik konkursu składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
konkursie:
i. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Uczestnik konkursu posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Uczestnika
konkursu w wysokości nie mniej niż 1 000 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
ii. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Uczestnik konkursu jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą ubezpieczenia co
najmniej 3 000 000 zł
Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP Uczestnik może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
d. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:
i. Dokument pełnomocnictwa (dla Wykonawców reprezentowanych przez pełnomocnika)
ii. Dokument pełnomocnictwa dla podmiotu reprezentującego Uczestników konkursu (dla Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.)
7.2. Zagraniczny Uczestnik konkursu, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 7.1:
1) pkt a., ppkt ii., iii., iv., vi. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
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społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
2) pkt a., ppkt v. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia
lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy
PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie;
3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych powyżej, Uczestnik konkursu składa dokument
zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione z odpowiednią datą wymaganą
dla tych dokumentów;
7.3. Na potwierdzenie warunku udziału w konkursie o którym mowa w pkt 6, ppkt 6.2.2., uczestnik konkursu
dołączy do wniosku wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności oraz informacją do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg załącznika nr 6 do Regulaminu
konkursu.
7.4. Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie,
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stawianych Uczestnikom konkursu, oświadczenia, prace
konkursowe oraz inne składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty
muszą być składane w języku polskim.
7.5. Jeśli dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2 zostały sporządzone w innym języku, powinny być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Uczestnika konkursu.
7.6. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty biorące wspólnie udział w konkursie,
którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko
jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Za złożenie wniosku
i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem konkursu.
Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden wniosek lub więcej niż jedną pracę zostanie wykluczony z
konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem nie będą oceniane przez Sąd Konkursowy.

III.2) UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak,proszę określić zawód:
_____
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ KONKURSU
Otwarty
Ograniczony

Szacunkowa liczba uczestników _____ LUB liczba
minimalna _____

/ liczba maksymalna _____

IV.2) NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH (w przypadku konkursu ograniczonego)
1. _____ 6. _____
2. _____ 7. _____
3. _____ 8. _____
4. _____ 9. _____
5. _____ 10. _____

IV.3) KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW
12.1. Ocena koncepcji architektury funkcjonalnej, logicznej i technicznej Pilotażu ERP oraz sposobu osiągnięcia
celów wdrożenia – max 50 pkt
12.2. Ocena korzyści, możliwych do uzyskania w efekcie wdrożenia Pilotażu ERP – max 20 pkt
12.3. Ocena koncepcji przeprowadzenia wdrożenia Pilotażu ERP – max 20 pkt
12.4. Ocena koncepcji utrzymania Pilotażu ERP i świadczenia usług wsparcia technicznego – max 10 pkt.
Przy ocenie każdego z powyższych punktów będzie brana pod uwagę zgodność z celami wdrożenia
określonymi w założeniach organizacyjno-technicznych wdrożenia pilotażowego ERP, stanowiących załącznik
nr 2 do Regulaminu konkursu, możliwość realizacji, kompletność rozwiązania, zgodność z najlepszymi
praktykami informatycznymi.
Maksymalnie w wyniku oceny pracy konkursowej dostać można 100 pkt. Zwycięży praca konkursowa, która
zdobędzie największą liczbę punktów ze wszystkich zgłoszonych prac.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (jeżeli
dotyczy)
_____

IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ (dd/mm/rrrr) Godzina: _____

Dokumenty odpłatne
tak nie

Jeżeli tak, (podać wyłącznie dane liczbowe): _____ Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 25/10/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: _____

IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów (jeżeli
dotyczy)
Przewidywana data: 29/10/2010 (dd/mm/rrrr)

IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny: _____
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IV.5) NAGRODY I SĄD KONKURSOWY

IV.5.1) Zostanie przyznana nagroda (nagrody)
tak nie

Jeżeli tak, ilość i wartość przyznawanych nagród (jeżeli dotyczy)
W konkursie przewiduje się jedną nagrodę – zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora
wybranej pracy konkursowej (podstawa prawna: art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP).

IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników (jeżeli dotyczy)
_____

IV.5.3) Zamówienia po konkursie:
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze
zwycięzców konkursu

tak nie

IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego
tak nie

IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego (jeżeli dotyczy)
1. Marek Girek 6. Piotr Mielecki
2. Jan Mularczyk 7. _____
3. Radosław Cichy 8. _____
4. Marcin Lenarczyk 9. _____
5. Mariusz Wereszczyński 10. _____
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do projektów i/lub programów:
Projekt "Dolnośląskie E-Zdrowie"

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
_____

VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE (dostarczyć informacje wyłącznie w przypadku konkursu związanego z
działalnością sektorową)

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
E-mail: _____ Tel.: _____
Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
E-mail: _____ Tel.: _____
Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
_____

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
E-mail: _____ Tel.: _____
Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
01/10/2010  (dd/mm/rrrr)
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ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: _____ Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DOKUMENTY DODATKOWE
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: _____ Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ PROJEKTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: _____ Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____
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