
 

 

 

 

Poznań, 20.06.2022 r. 

ROPS.VIII.2205.20.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. Zamawiający 

Województwo  Wielkopolskie  -  Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej  w  Poznaniu, ul. F. Nowowiejskiego 

11, 61-731 Poznań, NIP 778 13 46 888, tel. 61 856 73 00, fax. 61 851 56 35. 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2021, poz. 1129, z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy (zamówienie o wartości niższej niż 

130 000 złotych netto). 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi TELEOPIEKI w wybranych gminach w Wielkopolsce poprzez 

prowadzenie całodobowego Telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych i monitorowanie 200 

osób z terenu Wielkopolski oraz najem fabrycznie nowych opasek do teleopieki przez okres max. 5 miesięcy, w 

ramach II edycji projektu pilotażowego pn. „Wielkopolski System Opieki Seniora” finansowanego ze środków 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2021 – 2022. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w okresie max. 5 miesięcy tj. między 01.07.2022 r.  

- 23.12.2022 r. (jednak nie dłużej niż do 23.12.2022 r.) 

3. Miejscem świadczenia usługi będą Gminy województwa wielkopolskiego wybrane przez Zamawiającego 

(max. 20 gmin). Lista gmin stanowić będzie załącznik do umowy z wybranym oferentem.  

4. Płatność przelewem w terminie 14 dniu dni od dnia dostarczenia faktury. 

5. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy. 

IIIA. Parametry i wymagania  

1. TELECENTRUM – system monitorowania obsługiwany przez ratowników medycznych  

w ramach świadczenia usługi Teleopieki. 

Zapewnienie świadczenia usług całodobowego monitoringu, przyjmowania, reagowania, rejestrowania zgłoszeń 

poza alarmowych oraz alarmowych wysyłanych z urządzeń, obsługiwanych przez ratowników medycznych  

w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 
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z 2021 r. poz. 2053 z późn. zm.), dla 200 osób starszych w wybranych gminach z terenu województwa 

wielkopolskiego (tabela nr 1): 

Tabela nr 1 – wymagania dotyczące świadczenia usług tzw. Telecentrum  

Wymagana łączna liczba miesięcy: max. 5 m-cy 

Lp.  Wymagany parametr 

1. System całodobowego monitoringu, przyjmowania, reagowania, rejestrowania 
zgłoszeń alarmowych oraz poza alarmowych wysyłanych z opaski (m.in. przez 
wciśnięcie przycisku SOS), zarządzany przez Wykonawcę usługi. 

2.  1. System telecentrum posiadający następujące funkcje: 

a) pomiaru tętna 

b) odczytywania pozycji GPS 

c) prowadzenia dwustronnych rozmów pomiędzy ratownikiem a  użytkownikiem 
opaski 

d) generowania raportów połączeń dla poszczególnych użytkowników, jak i  grup 
użytkowników 

e) zdalnej aktualizacji danych użytkownika 

2. System telecentrum posiadający możliwość: odbierania, rejestrowania  
i przechowywania: 

a) daty i godziny użycia przycisku SOS 

b) lokalizacji GPS w przypadku wystąpienia alarmu 

c) pomiaru tętna w przypadku wystąpienia alarmu 

d) momentu zdjęcia i założenia opaski 

e) czasu ładowania baterii i poziomu jej naładowania 

f) momentu wystąpienia alarmu, nagrywania rozmów ratownika z  użytkownikiem 
oraz rejestrowania czynności jakie wykonał ratownik włącznie z czasem, w jakim 
zostały przeprowadzone 

g) rozmów telefonicznych ratownika z innymi numerami przypisanymi do 
użytkownika 

h) danych dotyczących ewentualnych napraw gwarancyjnych, wad technicznych  
i innych występujących problemów z urządzeniem.  

3. Dopuszcza się przechowywanie innych danych jak:  

a) dokumentacja medyczna, 

b) zgody użytkownika, 
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c) informacje medyczne o użytkownikach.  

3.  Świadczenie usług telecentrum 24h/7dni w tygodniu/365 dni w roku przez okres 
max. 5 miesięcy trwania projektu.  

4.  Natychmiastowa reakcja ratownika Telecentrum na występujące zgłoszenie 
zagrażające życiu bądź zdrowiu przez wezwanie odpowiednich osób/służb 
ratunkowych. 

5.  System całodobowego monitorowania, rejestrowania i przyjmowania zgłoszeń 
alarmowych obsługiwany przez profesjonalną kadrę ratowników medycznych  
w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 z późn. zm.). 

6.  System monitorujący powinien być zaprojektowany w sposób zapewniający 
gromadzenie danych osobowych w tym danych wrażliwych w sposób bezpieczny 
zgodny z dobrymi praktykami normy ISO/IEC 27001. 

7. Wykonawca będzie przetwarzać i zabezpieczać dane użytkowników urządzeń 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) oraz innymi powszechnie obowiązującymi w zakresie ochrony danych 
osobowych przepisami. 

8.  Funkcjonalności niezbędne do zapewnienia integracji z urządzeniami do teleopieki  
i zapewniające integralność danych: 

1. Indywidualny numer pacjenta, którym oznaczane będą wszelkie rekordy w bazie 
oraz dołączana dokumentacja skanowana. 

2. Powiązanie z numerem karty SIM znajdującej się w opasce przydzielonej 
użytkownikowi projektu. 

3. Możliwość powiązania użytkownika projektu z innymi numerami (telefon 
stacjonarny, komórkowy) z których użytkownik może dzwonić; podany bezpośredni 
numer do Telecentrum, z którego można korzystać w razie awarii urządzenia.  

9.  Wykonawca zapewni dodatkowy kontakt ratownika z każdym użytkownikiem 
projektu korzystając z urządzenia do teleopieki minimum dwa raz w czasie trwania 
projektu, w celu weryfikacji poprawności działania urządzenia oraz sprawdzenia 
samopoczucia użytkownika.  

10.  Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniego zabezpieczenia 
serwerów obsługujących Telecentrum (szczególnie istotne w odniesieniu do 
RODO). 

 

2. OPASKA NA RĘKĘ – urządzenie do Teleopieki 
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Najem przez okres max. 5 miesięcy i dostarczenie 200 sztuk fabrycznie nowych opasek na rękę służących do 

teleopieki, o następujących parametrach (tabela nr 2): 

Tabela nr 2 – wymagania dotyczące opaski na rękę  

Wymagana minimalna liczba: 200 sztuk  

LP.  WYMAGANE PARAMETRY 

1. Opaska na rękę zapinana na pasek (z możliwością regulacji bez konieczności 
skracania) na wysokości nadgarstka. 

2. Obudowa wykonana w technologii umożliwiającej wodoodporność o klasie 
wodoszczelności min. 3 ATM lub o stopniu ochrony opaski jaką gwarantuje 
obudowa urządzenia min. IP 65.  

3. W komplecie ładowarka wraz z kablem ładującym. Nie obligatoryjnie, ale zalecane 
ładowanie indukcyjne opaski, bez kabla podłączeniowego. 

4.  Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być opatrzone znakiem CE i być 
fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu producenta wraz z załączoną 
instrukcją obsługi w języku polskim. 

5.  Opaska wyposażona w minimalnie jeden przycisk SOS, który wywołuje połączenie  
z zaprogramowanym numerem Telecentrum. 

6.  Opaska wyposażona w możliwość nawiązania połączenia głosowego i prowadzenia 
dwustronnej rozmowy w sytuacjach zagrażających życiu użytkownika (bez potrzeby 
korzystania z telefonu komórkowego). 

7. Opaska wyposażona w funkcję głośnomówiącą. 

8. Opaska wyposażona w czujnik lub w inną funkcję pozwalającą na weryfikację 
zdjęcia i założenia opaski – komunikat przesyłany i rejestrowany w Telecentrum. 

9. Opaski wyposażone w moduł lokalizacji GPS wraz z rejestracją geolokalizacji 
użytkownika opaski w Telecentrum. 

10.  Opaska wyposażona w pomiar tętna wraz z jego rejestracją w Telecentrum. 

11. Komunikaty głosowe generowane przez opaskę w języku polskim. 

12.  Uśredniona pojemność baterii wystarczająca na minimum 48 godzin czuwania. 

13.  Opaska wyposażona w monitoring zużycia baterii, przypominająca użytkownikowi 
o konieczności naładowania urządzenia. 

14.  Możliwość zdalnej bezpłatnej konfiguracji oprogramowania opaski bez 
konieczności obsługi serwisowej. 

15.  Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia do teleopieki zawierały kartę SIM 
wraz z abonamentem oraz pakietem Internetu umożliwiającym korzystanie z tych 
urządzeń: 

a) taryfa bez limitu na połączenia krajowe i pakiet Internetu (połączenie  
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z zaprogramowanym numerem telecentrum) na wszystkich kartach SIM 
oraz z wyłączeniem usługi roamingu, 

b) domyślnie włączona bezpłatna blokada połączeń o podwyższonych 
opłatach PREMIUM, 

c) blokada reklam przychodzących.  

 

3. ZADANIA/OBOWIĄZKI WYKONAWCY związane ze świadczeniem usługi Telecentrum. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zmontowanych, gotowych do uruchomienia 200 urządzeń do 

siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy. Pod pojęciem zmontowane, gotowe do uruchomienia Zamawiający rozumie: dostarczenie 

opasek w jednej części, nie wymagające samodzielnego złożenia przez użytkownika.   

2) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla gminnych koordynatorów (pracowników 

Gmin/Ośrodków Pomocy Społecznej wskazanych przez Zamawiającego) oraz wyznaczonych pracowników 

ROPS Poznań z obsługi i funkcjonowania opaski oraz działalności Telecentrum w siedzibie Zamawiającego 

(ROPS Poznań) w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Przewidywana liczba osób 

biorących udział w szkoleniu ok. 20 – 40. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkolenia on-line. 

3) Zamawiający wymaga wprowadzenia do bazy danych Telecentrum informacji identyfikujących 

użytkowników projektu, ich opiekunów i sytuacji zdrowotnej oraz ich ewentualną aktualizację w celu 

właściwej obsługi zgłoszeń pochodzących od użytkowników wyposażonych w urządzenia, w ciągu 

maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Kart Informacyjnych Użytkownika z danej gminy. 

4) Wymagane jest przeprowadzenie testowego połączenia ratownika z Telecentrum z danym użytkownikiem 

projektu w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia aktywacji usługi. 

5) Opracowanie i wykonywanie przez Wykonawcę, uzgodnionych z Zamawiającym procedur zgodnych  

z aktualnym stanem wiedzy medycznej, dotyczących podejmowania działań po otrzymaniu zgłoszenia 

alarmowego o zdarzeniu zagrażającym zdrowiu lub życiu. Procedury będą stanowiły załącznik do umowy  

z Wykonawcą wybranym do realizacji usługi. 

6) Podejmowanie stosownych interwencji przez ratowników z Telecentrum w przypadku odebrania sygnału  

z identyfikacją użytkownika na skutek m.in. wciśnięcia przez niego przycisku SOS (np.: nawiązuje kontakt  

z użytkownikiem, powiadamia wskazane osoby z listy kontaktów oraz w razie konieczności powiadamia 

odpowiednie służby ratunkowe), od dnia uruchomienia usługi przez okres max. 5 miesięcy jednak nie dłużej 

niż do 23.12.2022 r. Telefoniczny nadzór ratownika z Telecentrum nad przebiegiem sytuacji od chwili 

zgłoszenia alarmowego do przybycia wezwanych osób/służb. 

7) Zatrudnienie odpowiedniej liczby ratowników medycznych do obsługi Telecentrum, gwarantujące ciągłość 

obsługi przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, przez cały okres trwania projektu, tj. od dnia aktywacji urządzeń 

przez okres max. 5 miesięcy.  

8) Do zadań ratowników obsługujących Telecentrum będzie należało w pierwszej kolejności odbieranie 

zgłoszeń alarmowych i reagowanie na zdarzenia zagrażające zdrowiu lub życiu, w dalszej kolejności 

monitorowanie i obsługa zdarzeń technicznych np. niski stan baterii, wyłączenie opaski, zdalny reset 

zawieszonej opaski itp. i w razie konieczności kontakt telefoniczny z użytkownikiem. Regulacja ww. zapisu 

będzie uszczegółowiona w procedurach podpisanych z Wykonawcą wybranym do realizacji usługi.  

9) Raportowanie zdarzeń (alarmowych i poza alarmowych) zgłaszanych przez użytkowników  

i podjętych interwencji w ramach, kompleksowej usługi całodobowego monitorowania, rejestrowania, 
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przyjmowania przez Telecentrum, a także połączeń dotyczących poprawności działania urządzenia oraz 

sprawdzenia samopoczucia, za każdy miesięczny okres rozliczeniowy świadczenia usługi nie później niż do 5 

dnia po zakończenia okresu rozliczeniowego. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia 

raportu na żądanie. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia raportu końcowego z wykonania 

usługi do 7 dni po zakończeniu świadczenia usługi Telecentrum.  

10) Minimalne wymagania dotyczące danych zawartych w comiesięcznym raporcie, o którym mowa w pkt. 10:  

- liczba użytkowników z podziałem na gminy oraz informacją dot. płci i wieku, 

- rejestr zgłoszeń alarmowych i poza alarmowych wraz z podaniem daty i godziny m.in. użycia przycisku SOS, 

spisem czynności jakie wykonał ratownik włącznie z czasem, w jakim zostały przeprowadzone, 

- dane dotyczące ewentualnych napraw gwarancyjnych, wad technicznych i innych występujących 

problemów z urządzeniem, 

- rejestr wskazujący liczbę opasek nieaktywnych.  

System monitorujący musi zapewniać możliwość eksportu danych zgromadzonych w systemie w 

szczególności danych użytkowników projektu do formatu XML. 

W przypadku raportu na żądanie, Zamawiający może wymagać od Wykonawcy danych z systemu zgodnie  

z opisem zawartym w pkt. 2 tabeli nr 1.  

11)  Zamawiający sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonania usługi przez Wykonawcę  

i zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w trakcie realizacji usługi.  

12) Warunki wykonywania, kompleksowej usługi całodobowego monitorowania, rejestrowania, przyjmowania 

zgłoszeń przez Telecentrum dla osób starszych w wybranych gminach z terenu województwa 

wielkopolskiego określać będzie umowa wraz z załącznikami, zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym 

Wykonawcą.  

13) Funkcjonalność systemu telekomunikacyjnego musi zapewnić obsługę połączeń przychodzących  

z możliwością kolejkowania i dystrybucji połączeń do ratowników. System zapowiedzi, możliwość 

nagrywania połączeń. 

14) Wykonawca zapewni możliwość korzystania zamiennie z usług od minimum dwóch operatorów sieci 

komórkowej GSM.  

15)  Wszystkie urządzenia, sprzęty oraz elementy wyposażenia Telecentrum powinny spełniać  obowiązujące 

wymogi BHP. 

16) Wykonawca przez cały okres trwania projektu, licząc od dnia przekazania Opasek Zamawiającemu, 

zapewnia bezpłatny serwis Opasek i/lub kart SIM przekazanych Zamawiającemu bez żadnych wyłączeń  

i ograniczeń. Szczegółowe warunki serwisowania i naprawy zostaną określone w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wybranym do realizacji usługi. 

17) Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności wskazanych w punkcie 15 w dni robocze od 

poniedziałku do piątku, od godz. 7:00 do 17:00.  

18) Wszelkie koszty związane z serwisem Opasek, w tym koszty elementów zużywalnych, napraw serwisowych  

i wszelkich przeglądów gwarancyjnych, oględzin, ekspertyz, transportu, dojazdów ponosi Wykonawca.  
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19) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia liczby korzystających z usługi teleopieki w przypadku, gdy 

limit 10 opasek, o którym mowa w punkcie 19 zostanie wykorzystany. Zmniejszenie, o którym mowa, nie 

może wynosić więcej niż 10% liczby użytkowników wskazanych w punkcie III. 

20) W przypadku wystąpienia zmiany użytkowników projektu, którym będzie świadczona kompleksowa usługa 

Teleopieki, Wykonawca zobowiązany będzie do, aktywacji i rozpoczęcia świadczenia usługi u nowego 

użytkownika w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiego przypadku. Przypadki zmiany użytkownika dotyczą 

sytuacji: zgonu, zmiany miejsca zamieszkania (dot. gmin nie realizujących projektu), umieszczenia osoby w 

całodobowej placówce, Domu Pomocy Społecznej, a także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz 

rezygnacji użytkownika z udziału w projekcie. W przypadku zmiany użytkownika, o którym mowa powyżej, 

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania opaski po poprzednim użytkowniku, pod warunkiem pełnej 

sprawności urządzenia. 

21) Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu świadczenia kompleksowej usługi następowało 

będzie miesięcznie z dołu na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego raportu z wykonania usługi w danym okresie rozliczeniowym. Szczegóły warunków płatności  

zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wybranym do realizacji 

usługi.  

22)  Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora projektu odpowiadającego za realizację całości 

przedmiotu umowy.  

23) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego jeden dodatkowy zestaw do teleopieki 

składające się z opaski służącej do monitoringu i komunikacji zgodnie z parametrami i wymaganiami 

zawartymi w tabelach 1 i 2 do wykorzystania w celach poglądowych, prezentacyjnych. 

24) Wykonawca wybrany do realizacji usługi zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w celu 

akceptacji wzoru Kart Informacyjnych Użytkownika, opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażenia zgody na 

objęcie usługą teleopieki oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej 

usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do 

Zamawiającego wzór Karty Informacyjnej Użytkownika w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy. 

25)  Administratorem Danych Osobowych użytkowników opasek w ramach realizacji niniejszego projektu 

pilotażowego będzie Wykonawca.  

26) Wykonawca ureguluje stosunki prawne z gminami dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

27) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia zawartego w Opłacie Abonamentowej oraz na czas trwania projektu, 

udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji (upoważnienia) do korzystania ze wszystkich elementów 

oprogramowania/-ań służącego/-ych świadczeniu usługi teleopieki z wykorzystaniem opasek,  

z ograniczeniem do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (dalej „licencji”).  

Licencja obejmuje m.in. prawo do wykorzystywania oprogramowania w związku z organizacją, promocją 

oraz realizacją usługi teleopieki, a także serwisem opasek. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do 

udzielenia, najpóźniej w dniu przekazania opasek Zamawiającemu, na rzecz Użytkowników licencji do 

korzystania ze wszystkich elementów oprogramowania/-ań opasek w zakresie niezbędnym dla zapewnienia 

świadczenia na rzecz Użytkowników usługi teleopieki.   

28) Wykonawca oświadcza, że najpóźniej od dnia podpisania umowy będzie posiadał ważne na terytorium 
Polski ubezpieczenie własnej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą 
powstać w związku z realizacją projektu. W terminie realizacji projektu zobowiązuje się to ubezpieczenie 
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kontynuować z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Na 
potwierdzenie powyższego Wykonawca przedkłada uwierzytelnioną kopię polisy, wraz z wnioskiem  
o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz potwierdzeniem przelewu składki i Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca nie zawrze, bądź też nie będzie kontynuował, umów ubezpieczenia na 
ww. warunkach, Zamawiający może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub przedłużyć je w imieniu i na 
koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający potrąci wydatki związane z zawarciem lub 
przedłużeniem ubezpieczenia z dowolnymi wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec 
Zamawiającego.  

IV. Warunki uczestnictwa w postępowaniu  

1. Proponowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia – wykonawca złoży wraz z formularzem 
ofertowym Oświadczenia spełniania wszystkich parametrów technicznych oferowanego produktu. 

2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem, aby zrealizować zamówienie we wskazanym miejscu i 
czasie.    

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

- w tym okresie – wykonał 2 usługi Teleopieki dla minimum 200 osób każda zakontraktowana na okres 

minimum 6 miesięcy (następujących po sobie). 

Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

4. Zamawiający wymaga, aby osoby obsługujące Telecentrum 24 godziny na dobę, 7 dni  

w tygodniu przez cały okres świadczenia usługi tj. od dnia podpisania umowy przez okres 6 miesięcy 

posiadały uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego określone w art. 10 ust. 1 pkt 4 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał odpowiednią liczbę ratowników medycznych do obsługi 

Telecentrum, gwarantującą ciągłość obsługi przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, w okresie realizacji usługi  

(6 miesięcy).    

Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.  

6. Zamawiający wymaga aby, Wykonawca posiadał ważne na terytorium Polski ubezpieczenie własnej 

działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą powstać w związku z realizacją 

zadania publicznego na usługę Teleopieki oraz zobowiązuje się to ubezpieczenie kontynuować z sumą 

ubezpieczenia nie niższą niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w terminie ważności trwania 

umowy. 
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Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedkłada uwierzytelnioną kopię polisy, wraz z wnioskiem  

o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz potwierdzeniem przelewu składki i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – 

zgodnie z zapisami umowy do niniejszego postępowania – załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.  

Wykluczenie wykonawcy 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawcę, który nie spełnia warunków 

uczestnictwa w postępowaniu, określonych w pkt. III i IV, a jego oferta zostanie odrzucona. 

 
IV. Kryteria wyboru oferty – cena 100% 

V. Przygotowanie, forma i termin złożenia oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się w postaci elektronicznej poprzez platformę zakupową (www.platformazakupowa.pl) w 

terminie do 27.06.2022 roku do godz. 23:59. 

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty skanu pełnomocnictwa 

z podaniem jego zakresu. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy załączony przez Wykonawcę skan jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości 

co do jego prawdziwości.  

6. Wykonawca składa wypełniony i podpisany załącznik formularz cenowy. Nie dopuszcza się ofert 

niekompletnych, nie dopuszcza się ofert częściowych lub wariantowych.  

 

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym.  

Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji 

zamówienia. 

VI. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego udziela: 

Kajetan Walczak, e-mail: kajetan.walczak@rops.poznan.pl. Tel. 61 8567 311 

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy 

zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8:00 do 17:00.  

VII. Termin realizacji zamówienia  

Termin realizacji zamówienia: 01 lipca 2022 r. – 23 grudnia 2022 r. 

VIII. Uwagi końcowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego  

w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego 

zapytania ofertowego. 

mailto:kajetan.walczak@rops.poznan.pl
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą  

w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego 

zapytania ofertowego. 

3. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi zgodnie z procedurą wyboru. 

4. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wyboru kolejnej ze złożonych ofert. 

5. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. Informacje o dokonanym 

wyborze zostaną również umieszczone na elektronicznej platformie zakupowej. 

6. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.  

7. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

8. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy 

informacji, dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie 

zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez 

Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.  

IX. Załączniki 

1. Formularz ofertowy 

2. Wykaz realizowanych usług 

3. Wzór umowy 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków 

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zw. z ustawą sankcyjną 

X. Klauzula informacyjna 

 
W związku z otrzymaną korespondencją, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przetwarzać 
będzie Państwa dane osobowe. Na podstawie art. 13 tzw. Rozporządzenia RODO, (czyli Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE) informujemy: 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą 
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. (61) 85 67 300,  
fax (61) 85 15 635, e-mail: rops@rops.poznan.pl, www.rops.poznan.pl. 
 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest załatwienie wniesionej korespondencyjnie Państwa 
sprawy, w tym również archiwizacja. Przetwarzanie odbywa się: 
a) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego – w zakresie spraw administracyjnych, w tym też przekazania sprawy do innego organu 
właściwego miejscowo lub rzeczowo; 

b) Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i c RODO oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, lub ustawą z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – w zakresie czynności zawierania umów 
cywilnoprawnych, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym też o wartości 
nieprzekraczającej kwoty wskazanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy (zamówienie o wartości niższej 
niż 130 000 złotych netto); 

c) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w zakresie pozostałej korespondencji. 
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Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym  w zakresie niezbędnym do 
wykonania naszych obowiązków. Państwa dane osobowe mogą być powierzane również podmiotom 
wspierającym nas w zakresie obsługi teleinformatycznej, technicznej, szkoleniowej, ubezpieczeniowej oraz 
nadzorującym nas (np. audyty, kontrole, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). 
 
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich (poza EOG) lub organizacji 
międzynarodowych. Nigdy nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu Państwa danych. 
 
W ramach ochrony swoich praw, mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).  
 
Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
instrukcji kancelaryjnej i jednolitych rzeczowych wykazów akt. 
 
Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możecie Państwo kontaktować się telefonicznie - (61) 85 
67 340 lub e-mailowo – iod@rops.poznan.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych 
osobowych. 
 

 


