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Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych realizowanych w Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
 

 

Warszawa, 2020-03-04 

2020-05248 

 

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 

 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, ul Stanisława Dubois 5A, 
przekazuje zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.  

 

Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając niżej przedstawione informacje. 

1. Przedmiot zamówienia  
Wsparcie Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji postępowania dotyczącego 
migracji zasobów CSIOZ do chmury obliczeniowej. 

a) W zakresie przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia w wymiarze 160 roboczogodzin; 
b) W trakcie procedury przetargowej w wymiarze 80 roboczogodzin; 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określający zakres (ilość, okres obowiązywania umowy) 
został ujęty w Załącznik nr 1 do Zapytania 

Realizacja zamówienia na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną. 

2. Pożądany/nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia:  
Do dnia 31 lipca 2020.  

3. Pozostałe, wymagane przez Zamawiającego warunki niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia:  
Warunki płatności: 30 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 
wystawionego rachunku lub  faktury VAT. 

4. Zamawiający informuje, że termin udzielenia odpowiedzi na niniejsze zapytanie uległ zmianie 
i oczekuje ich przesłania , nie później niż do dnia 6 marca 2020 r. (piątek) do końca dnia, pocztą 
elektroniczną na adres m.grabowska@csioz.gov.pl  
 

5. Wycena powinna obejmować:  
Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania. 
Jednocześnie, zgodnie z OPZ, Zamawiający oczekuje przedstawienia CV oraz oświadczenia 
potwierdzającego spełnienia ww. wymagań oraz kontaktów referencyjnych pozwalających na 
potwierdzenie spełnienia wymagań. 
 

6. Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu 
art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia 
zamówienia. 
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7. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie może skutkować 
zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zawarcia umowy, której przedmiot został 
określony w pkt 1.  

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

 

 

2020-03-04 (-) Łukasz Chrostek 

Zastępca Kierownika Wydziału 

Zakupów 

 

Sporządziła: Grabowska-Matczak Magdalena 


