Kraków, dnia 17.12.2021r.

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ZFM-1.2/2021

W zakresie unowocześnienie wykorzystywanego systemu planowania leczenia do
najnowszej wersji, wraz z niezbędnym unowocześnieniem systemu weryfikacji i
zarządzania oraz obrazowego Aria umożliwiające pełne wykorzystanie systemu
planowania leczenia Eclipse, oraz dostosowanie stacji roboczych, serwerów i macierzy do
współpracy z aktualizowanym oprogramowaniem
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu
Badawczego Oddział w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

1. OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA
Opis przedmiotu szacowania zawierają załączniki do zapytania
2. SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA SZACOWANIA
2.1. Szacowanie wartości zapytania wraz z wyceną winna być przygotowane w terminie do
21.12.2021r.
2.2. Szacowanie wartości zapytania wraz z wyceną należy przesłać na adres e-mail:
Wycena winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do
zapytania
2.4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w zapytaniu i obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie potencjalny
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami
wykonania przedmiotu zamówienia. Potencjalny Wykonawca przedstawi cenę w
kwotach netto i brutto oraz stawkę i kwotę podatku VAT lub podstawę prawną w
przypadku zwolnienia z podatku VAT. Cena oferty jest ceną brutto, obejmującą wszelkie
koszty związane z wykonaniem zamówienia, opłaty, podatki (w tym podatek od towarów
i usług – VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2.5 Wykonawca zobowiązany jest do określenia, czy aktualnie użytkowany przez
Zamawiającego sprzęt jest kompatybilny z planowaną aktualizacją oprogramowania
systemu ARIA, a jeżeli nie to jest zobowiązany do wskazania ilości i specyfikacji sprzętu
komputerowego i/lub serwerowego do poprawnej współpracy z oferowanym
oprogramowaniem zawierającym aktualizację systemu ARIA. W razie konieczności
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w
dniu 20 grudnia 2021 r. w godzinach 11:00-13:00. Osobą odpowiedzialną za
przeprowadzenie wizji lokalnej po stronie Zamawiającego jest Pan Damian Kabat kontakt
pod nr tel. 12 63 48 226.
3. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA
− Załącznik nr 1 Opis przedmiotu szacowania
− Załącznik nr 2 - Formularz wyceny
2.3.

