
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Zakup oprogramowania do zarządzania usługami medycznymi”

Płońsk,10.07.2014

Zamawiający: ”PSYCHE” Agnieszka Miazga Leszek Miazga Spółka jawna
ul. Wiejska 13 09-100 Płońsk
NIP 5671595230

tel. 23 662 49 50
Tytuł Projektu: ”Wzrost Konkurencyjności „PSYCHE” na rynku usług zdrowotnych”

Przedmiot 
zamówienia:

 1. Oprogramowanie do zarządzania usługami medycznymi Ks-Somed o 
funkcjonalności:
 a) elektroniczny terminarz umożliwiający ustalanie czasu pracy 

poszczególnych pracowników i gabinetów, rezerwacja wizyt na określony 
dzień i godzinę, wyszukiwanie wolnych terminów dla określonego 
pracownika lub gabinetu, potwierdzenie umówionych wizyt;

 b) tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej ,
 c) archiwizacja podpisanej cyfrowo dokumentacji medycznej
 d) prowadzenie rejestru wszystkich przyjętych pacjentów oraz udzielonych im 

świadczeń w Księgach  Głównych poszczególnych poradni, oddziału 
dziennego itp

 e) Obsługa gabinetu lekarskiego: 
• lekarza psychiatry, 
• lekarza ginekologa
• lekarza chirurga naczyniowego
• psychologa/psychoterapeuty
• logopedy

 f) wprowadzanie i przechowywania danych medycznych uzyskanych podczas 
kolejnych wizyt pacjenta w gabinecie. Dane  w formie dokumentów 
tekstowych, zdjęć, grafik, filmów.

 g) Zapewnienie obsługi dokumentacji medycznej  we wszystkich komórkach 
organizacyjnych PSYCHE min w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni 
Ginekologicznej, Poradni Logopedycznej,  Poradni Chirurgii naczyniowej, 
Poradni Psychologicznej, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym.

 h) rozliczanie kosztów wykonanych usług z poszczególnymi Oddziałami 
Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami . 
Generowanie  wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia raportów, 
na podstawie których przychodnia może uzyskać refundację ponoszonych 
kosztów leczenia pacjentów,

 i) generowania  zestawień (ilości i rodzajów udzielonych świadczeń, 
zestawień finansowych, kosztowych itp.) 

 j) Obsługa umów zawieranych min z NFZ
 k) Bazy ICD-10, ICD-9, BLOZ
 l) Obsługa JGP w AOS

 2. Zakup obejmuje dostawę licencji na korzystanie z oprogramowania 
 a) 4  stanowiska medyczne, 
 b) 1 punkt pobrań z obsługą kodów kreskowych w tym czytnik, 
 c) 7 stanowisk elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z systemem 

archiwizacji
 d) Prawo do bezpłatnej aktualizacji posiadanego  oprogramowania do 

31.12.2015 r . Aktualizacja musi zapewniać dostarczanie nowych, 



zgodnych  technologicznie  wersji  elementów  systemu informatycznego, 
które  powstają  w  związku ze  zmianami  w przepisach  i  normach,  które 
system  wykorzystuje  lub,  na  których opiera  swoje założenia 
funkcjonalne. Dostosowywanie oprogramowania do wymogów prawnych , 
usuwanie problemów w działaniu systemu,  unowocześnianie systemu. Po 
tym okresie koszt zakupu prawa do aktualizacji do nowych wersji nie może 
przekraczać 20% wartości posiadanych licencji w skali roku

 3.  Zakup obejmuje uruchomienie oprogramowania,- instalację i wdrożenie do 
pracy w sieci w siedzibie PSYCHE  w środowisku Oracle/Windows. - Windows 
serwer 2012 ST wraz z licencjami dostępowymi CAL (15)

 4. Zakup obejmuje konfigurację oprogramowania do specyfiki pracy „PSYCHE” w 
tym konfigurację wszelkich formularzy , druków, zaświadczeń, skierowań itp. w 
wersji elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 5. zakup obejmuje dostarczenie oprogramowania na nośnikach zewnętrznych
 6. zakup obejmuje sporządzenie raportu z przebiegu instalacji i konfiguracji 

pozwalającego na odtworzenie instalacji po awarii.
 7. Zakup obejmuje przeszkolenie personelu Psyche z obsługi systemu - 

użytkownikom  musi  zostać  przekazana  wiedza niezbędna do  poprawnego 
użytkowania  systemu  na poszczególnych stanowiskach – min 10 godz. 
szkolenia 

 8. Zakup obejmuje zapewnienie bezpłatnej opieki serwisowej , wsparcia 
technicznego, szkoleniowego , przez min 2 godz. miesięcznie do 31.12.2015 r

Kryterium oceny: Cena brutto– 100%

1. W kryterium „cena brutto” ocena ofert, niepodlegających
odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
                                                        najniższa cena oferty brutto
liczba punktów oferty ocenianej = cena oferty ocenianej brutto x 100 x 100%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

Miejsce składania 
ofert:

09-100 Płońsk, ul. Wiejska 13,
e-mail: psyche@przychodniapsyche.pl
tel. do kontaktu 606 469 675

Forma złożenia 
ofert:

Wersja papierowa lub elektroniczna w języku polskim. 
Oferta powinna zawierać

1. dane dotyczące oferenta,
2. termin wykonania zamówienia , 
3. wpis do KRS oferenta lub równoważny, 
4. wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty wraz z telefonem 

i adresem e-mail, 
5. całkowitą  cenę netto, całkowitą cenę brutto, 
6. spełnienie warunków określonych w przedmiocie zamówienia w punktach od 1 

do 8

Termin złożenia 
ofert:

Do 17 lipca 2014 r. do godz. 12:00

Termin realizacji: Do 21 dni od podpisania umowy, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania.

Termin i forma 
zapłaty 

Przelew 21 dni od podpisania protokołu odbioru i złożenia faktury

Miazga Agnieszka  (podpis zamawiającego)


