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Łódź, 03.08.2017 

CENTRUM MEDYCZNE –  

Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. 

ul. Wigury 19 

90-302 Łódź 

NIP: 7251958081 

tel. 42 254 96 81 

fax 42 254 96 82 

opiekapoudarze@swietarodzina.com.pl 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2017 

w zakresie usługi świadczenia całodobowej teleopieki medycznej Call Center dla 30 osób 

niesamodzielnych 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

CENTRUM MEDYCZNE – Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. 

ul. Wigury 19 

90-302 Łódź 

NIP: 7251958081, REGON: 100428433, KRS: 0000291548 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia całodobowej teleopieki medycznej Call 

Center dla 30 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, powiat: m. Łódź, 

brzeziński, zgierski, pabianicki, łódzki wschodni uczestników projektu: „Przywracamy godność 

człowieka – wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych 

z Łódzkiego obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 (nr projektu: RPLD.09.02.02-10-0019/16-00) w okresie od 

16.08.2017 r. do 01.07.2019 r. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi teleopieki dla 30 osób niesamodzielnych wraz 

z przeszkoleniem wskazanych przez zamawiającego pracowników odnośnie wdrożenia usługi 

oraz asystę telefoniczną w zakresie organizacji teleopieki w ramach projektu „Przywracamy 

godność człowieka – wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób 

niesamodzielnych z Łódzkiego obszaru Metropolitalnego” w celu polepszenia jakości życia 30 

osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, powiat: m. Łódź, brzeziński, 

zgierski, pabianicki, łódzki wschodni. Zamówienie dotyczy kompletnej usługi Monitorowana 

Teleopieki wraz z niezbędnymi usługami telekomunikacyjnymi pozwalającymi na obsługę 

połączeń przychodzących i wychodzących na numery komórkowe i stacjonarne na terenie Polski. 

Obowiązkiem Podmiotu świadczącego usługi teleopieki medycznej będzie: 

 Zapewnienie teleopieki w trybie całodobowym 24 –godzinnym 7 dni w tygodniu 

(również w dni ustawowo wolne od pracy). Usługa Teleopieki będzie polegać na 

odbieraniu i właściwym reagowaniu na alarmy zgodnie z procedurami: 

- Alarmów Medycznych Pilnych 

- Alarmów Medycznych Niepilnych 

- Alarmów Niemedycznych Pilnych 

- Alarmów Niemedycznych Niepilnych 

- Alarmów Głuchych 
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SLA dla odbioru alarmów to 30s dla 98% alarmów. 

 Zapewnienie infolinii medycznej to znaczy numeru telefonu czynnego 24h na dobę 7 dni 

w tygodniu (również w dni ustawowo wolne od pracy). 

SLA dla infolinii to 60 s dla 98% zgłoszeń. 

 Zapewnienie obsługi infolinii do teleopieki medycznej obsługiwanej przez personel 

medyczny projektu. 

 Wymagane jest 100% kompatybilności Centrum Alarmowego z systemami Teleopieki 

instalowanymi u użytkowników (NEO GSM + ATOM) – szczegółowa specyfikacja 

techniczna dostępna jest na życzenie 

 Usługodawca zapewni 30 sztuk kart SIM do systemu NEO o parametrach niezbędnych 

do funkcjonowania systemu Teleopieki oraz pokryje koszt abonamentu i użytkowania 

tych kart przez okres trwania projektu. 

 

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI  

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia ma nastąpić: od 16.08.2017 r. do 01.07.2019. 

 

IV. ZASTRZEŻENIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rozpoczęcia realizacji zamówienia, jeżeli 

wystąpią przyczyny od niego niezależne nieznane w chwili publikowania zapytania 

ofertowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia żadnego z oferentów bez podawania 

uzasadnienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji 

w przypadku wpływu identycznych ofert. 

4. Zamawiający zastrzega, że zakres wsparcia może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji 

projektu. 

5. Wykonawca w okresie świadczenia usługi będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, 

w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu oraz co 

miesięcznych raportów dotyczących zrealizowanych usług. 

6. Cena przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane 

z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie opłaty o charakterze publicznoprawnym 

i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi 

ubezpieczeniami). 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

V. KRYTERIUM OCENY 

1%=1 pkt 

K1 - Cena (brutto) 80% 

W kryterium oceny „cena” – najniższa cena otrzyma 80 punktów, a pozostałe proporcjonalnie mniej 

po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do ceny najniższej. 

K2 – Doświadczenie 20% 

W kryterium „doświadczenie” punkty zostaną przydzielone w następujący sposób: 

a) 1 rok – 10 punktów 

b) 2 lata – 20 punktów 
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VI. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WOBEC OFERENTA 

Do składanej oferty Oferent winien dołączyć: 

1. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie. 

2. Wypełniony załącznik nr 1. 

3. Wypełniony załącznik nr 2. 

Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

 

VII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 2/07/2017 - w zakresie świadczenia 

całodobowej teleopieki medycznej Call Center dla osób niesamodzielnych” powinna być przesłana 

za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: opiekapoudarze@swietarodzina.com.pl , faksem 

na nr: 42 254-96-82, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 

CENTRUM MEDYCZNYM – Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. ul. Wigury 19, 90-302 Łódź 

do dnia 09.08.2017 do godziny 20:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców 

lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 

sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.08.2017, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem http://swietarodzina.com.pl/ 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem http://swietarodzina.com.pl/ oraz emailem. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Aneta Mikołajczyk oraz Violetta Foszmanowicz pod numerem 

telefonu 42 254-96-00 oraz adresem email: opiekapoudarze@swietarodzina.com.pl 

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/07/2017 - Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/07/2017 – Oświadczenia 

http://swietarodzina.com.pl/
http://swietarodzina.com.pl/

