
ZAPYTANIE OFERTOWE  

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH 

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO  

 

Zapytanie ofertowe na: 

Wykonanie prac naprawczych systemów serwerowych, środowiska 

wirtualizacyjnego  oraz systemów HIS oraz ERP. 
 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Nazwa:   Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku 

Adres:   ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok 

Województwo: podlaskie 

NIP:   966-15-02-648 

REGON:  050692045 

Nr tel./fax:              85 66 48 519 

Strona internetowa:  www.szpitalpck.bialystok.pl 

e-mail:                        szpitalpck@bialystok.home.pl 

    

2. Postanowienia ogólne  

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z 

dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na każdym etapie, do unieważnienia niniejszego 

zapytania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia zapytania bez wyboru oferty. 

3. W niniejszym zapytaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie oraz mogą przesłać za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną.  

 

3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie reinstalacji systemów Windows Server 2012 R2 na 

dwóch serwerach wraz z konfiguracją na nich środowiska wirtualizacyjnego Microsoft 

Hyper-V.  

Dane techniczne serwerów: 

Dell PE R520 (2xE5-2420v2 6c) 

64GB RAM (4x16GB) 

2x600GB SAS RAID1 

Na wymienionych powyżej urządzeniach należy w optymalny sposób zainstalować, wraz z 

przeniesieniem danych z obecnie działających systemów, serwery wirtualne działające w 

środowisku Windows Server 2012 R2 i  obsługujące następujące systemy i usługi: 

- Asseco AMMS 

- Asseco Infomedica 

- Marcel 

- mHosp 

- eWuś 

- Mdok 

- SIZ 

- Medyczny portal informacyjny pacjenta dla systemu AMMS 

- kontroler domeny 

- serwer certyfikatów 

- platforma integracyjna z systemem PSIeZ 

Wykonawca wykona sprawdzenie poprawności i wydajności zainstalowanych systemów oraz 

zapewni wsparcie techniczne oraz gwarancję na wykonane prace. 

 

4. Kryterium oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium: 

Cena (koszt) oferty brutto - 100% 

http://www.szpitalpck.bialystok.pl/
mailto:szpitalpck@bialystok.home.pl


 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Rafał Domalewski, Emil Bochenko – tel. 85 65 45 861 

 

6. Miejsce składania ofert 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat 

Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiewicz 79, 15-003 

Białystok do dnia 09.06.2017 r. do godziny 1000 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Wykonanie prac naprawczych systemów serwerowych, środowiska wirtualizacyjnego  oraz 

systemów HIS oraz ERP” oraz drogą elektroniczną na e-mail: 

irena.olejnik@szpitalpck.bialystok.pl  

  

 

7. Postanowienia końcowe 

1. Po zebraniu i analizie oferty, w uzasadnionych przypadkach, Samodzielny Szpital Miejski 

im. PCK zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, dotyczących 

ostatecznego wyboru oferty, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny. 

 

 

 

                                                                         ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

                                                            ………………………………………. 

       Pieczęć i podpis 

mailto:irena.olejnik@szpitalpck.bialystok.pl

