
   

 

 

Olsztyn, dnia 12 września 2019 r. 
Miejscowość i data 

Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Dworcowa 41A/2, 10-437 Olsztyn 
NIP 739-364-07-10 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

LABO CLINIC Sp. z o.o. sp. k. zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu POPW.01.04.00-28-
0001/19 pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Labo Clinic poprzez wdrożenie założeń strategii 
wzorniczej” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-
2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II. 
 
Przedmiotem Zamówienia jest stworzenie oraz wdrożenie dedykowanej aplikacji mobilnej, która 
będzie ułatwiać korzystanie z usług świadczonych w Pracowni Usług Diagnostyki Obrazowej. 
Ułatwienie dotyczy jednej z grup docelowych - pacjentów. Aplikacja ma służyć obsłudze usług 
diagnostyki obrazowej przez użytkowników urządzeń mobilnych. Dzięki stworzonemu narzędziu 
pacjent będzie miał ułatwiony proces rejestracji oraz obsługi swojej wizyty. Dodatkowo dzięki niemu 
będzie w stanie zasięgnąć w dowolnym czasie informacji na temat czekającej go procedury, sposobu 
przygotowania się do badania czy też czasu oczekiwania na wynik badania. 
Aplikacja będzie bezpłatna oraz umożliwiać wykonywanie różnych zadań w dowolnym momencie. 
 
Zapytanie ofertowe obejmuje następujące elementy: 
-stworzenie oraz wdrożenie aplikacji mobilnej na telefony komórkowe 
-przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich wszelkich informacji powstałych w ramach realizacji 
niniejszego Zamówienia. 
 
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy trudniący się wykonywaniem Zamówień 
zbliżonych do przedmiotu niniejszego zapytania, którzy posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje 
zawodowe i doświadczenie do wykonania Przedmiotu Zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi 
do wykonania Przedmiotu Zamówienia. 
 
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędna wiedze i doświadczenie, jeżeli Wykonawca 
udokumentuje wykonania przynajmniej 1 aplikacji mobilnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
 
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poniższych kryteriów: 
1. Łączna cena netto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 60 
gdzie: 
Cn - najniższa cena spośród wszystkich 
ofert nie odrzuconych 
Cb - cena oferty badanej  
80 wskaźnik stały 
 

60 % 60 pkt 

2. Termin realizacji przedmiotowego 
zamówienia 
Liczba punktów = Tk/Tb x 40 
gdzie: 
Tk – termin najkrótszy spośród 
wszystkich ofert nieodrzuconych 
Tb – termin oferty badanej 
20 – wskaźnik stały 

40 % 40 pkt. 



   

 

 

 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 
 
Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres:  
Labo Clinic Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Dworcowa 41A/2 
10-437 Olsztyn 
do dnia 20.09.2019r godzina 15:00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.  
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie z nazwą i dokładnym adresem 
wykonawcy. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz dopisać „Oferta w ramach 
projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Labo Clinic poprzez wdrożenie założeń strategii 
wzorniczej.” 
 
 
 

  ………….………..……………………………………………………………..        
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego) 
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