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ZAPYTANIE OFERTOWE
NA SWIADCZENIE USI,UG INFORMATYCZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinkv zaprasza do zLoLenia oferty cenowej na

Swiadczenie uslug informatycznych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

t. Nazrva i adres ZamawiaiQcego: Powiat Szczecinecki - Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie 78-400 Szczecinek ul. Wiatraczna 1

Opis przedmiotu zam6wienia: Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie uslug

informatycznych w tym: uslugi podstawowej oraz uslugi Swiadczonej dodatkowo.

I. Zakres uslusi podstawowei w szczeq6lnoSci obeimuie:

I) nadzor iniezbgdna pomoc w obsludze program6w m.in.:
a) ,,PLACE" - ZETO Koszalin,
b) System Finansowo Ksiggowy FK z obslug4 JPK -:ZETO Koszalin,
c) ,,BESTIA" - program sprawozdawczy,

d) ,,RODZINY ZASTQPCZE" - ZETO Koszalin,

e) ,,PFRON" - Pracownia komputerowa Jaroslaw Chojnacki,

D ,,PFRON" - Program sprawozdawczy Warczawa,

g) Maj4tek trwaly - ZETO Koszalin
h) Statystyczna Aplikacja Centralna ( SAC) - Sygnity,

i) ,,PLATNIK",
j) ,,E-DEKLARACJE",
k) Platforma profilu zaufania ( e-PUAP),

l) Bank BBS,

m) Programy i generatory wniosk6w o dofinansowanie i platnoSi Program6w POWER,

RPO,

n) Program Office,
o) Aplikacja Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 i inne.

2) wsparcie w rozwi4 zywanitt problem6w z aphkacjamr,

3) szkolenie stanowiskowe pracownik6w centrum dotyczqce obslugi komputer6w
i oprogramowania,

4) zarzydzanie sieci4 komputerow4,

5) rozbudowa i utrzymanie system6w informatycznych,

6) udzielanie porad informatycznych w sprawach na biel4co przedstawionych przez

Zamawiaj4cego,



7) doradztwo i pomoc w zakupie sprzgtu komputerowego,

8) instalowanie aktualizacjibaz danych system6w i program6w,
9) usuwanie usterek i awarii powstalych przy obsludzeprogram6w komputerowych,
10) wsparcie w rozwiqzywaniu problem6w z urzqdzeniami peryferyjnymi (drukarki,

monitory, skanery, kserokopiarki itp.),
1 1 ) archiwizacje baz danych,
| 2) sp or z4dzani e inwe ntary zacjr b az dany ch i pro gram6w komputerowych,
13) dostosowanie sprzgtu komputerowego do potrzeb orgarizacyjnych PCPR,

14) bezpNatnej pomocy telefonicznej w przypadku awarii,
15) kontrolazabezpieczeri sieci komputerowej - kreowanie politykibezpieczeristwa,
16) innych czynnoSci niezbgdnych do prawidtowej obslugi informatycznej,
17) tworzenie dokumentacji technicznej zwiqzanej z obslug4 i modemizacj4 sieci

komputerowej,

II. Zakres uslusi Swiadczonei dodatkowo obeimuie:

1) Ka2de dziaNanie informatyka, na wniosek Zamawiajqcego, celem usunigcia awarii
systemu informatycznego wywolanej przez czynniki zewngtrzne, kt6rych
Zamawiaj4cy nie m6gl wczeSniej przewidzie(,.

3. Wymagania:
1). wyksztatcenie v'ryhsze informatyczne lub odpowiednio stosowne uprawnienia

zawodowe,

2) doSwiadczenie zawodowe w obsludze informatycznej jednostek finans6w publicznych

- kompleksowo minimum pruez 3 lata (doSwiadczenie poSwiadczone poprzez
dol4czenie kopii: Swiadectw pracy, za1wiadczefi o zatrudnieniu, zakres6w
obowi4zk6w, opis6w stanowisk pracy, opinii czy referencji (w szczeg6lnoSci przy
nykarywaniu doSwiadczenia zawodowego na podstawie umowy cyrvilnoprawnej,
prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej),

3) znajomoSi program6w wymienionych w pkt. I.1) ppkt. a) - m),

4) znajomoSi system6w operacyjnych Linux oraz Windows.
4. Termin realizacji zam6wienia: od dnia 01 stycznia2019 r. do 31 grudnia2019 r.

5. Szczeg6lowe wymagania Swiadczenia uslugi:
1) Ustuga podstawowa okreSlona w pkt. 2. I winna by6 Swiadczona w dni robocze tj.

w kahdy poniedzialek od godz. 8.00 do godz. 10.00. W przypadku, kiedy planowany

dzief. wsparcia przypada na czas wolny od pracy, Swiadczenia uslugi naIe?y udzieli(,

w najblilszy dziefiroboczy w tych samych godzinach.

2) Usluga dodatkowa okreSlona w pkt. 2. II winna byl Swiadczona niezwlocznie od

otrzymania zgNoszenia o awarii systemu drog4 pisemn4, faksem, telefoniczn bqdL

elektronicznq na wskazany adres, e-mail lub numer telefonr-r/faksu Wykonawcy

w ofercie, jednakze nie pdZniej niZ w ci4gu 1 dnia roboczego od chwili zg\oszenia.

Przewidujemy nie wigcej niz 5 godzin awaryjnych w miesi4cu.

2) Wykonawcama prawo do 14 dniowej przerry w Swiadczeniu uslug podstawowych

w okresie zaplanowanego urlopu, z wyj4tkiem Swiadczenia uslugi dodatkowej



6.

7.

8.

9.

w przypadku awarii. Przerwa w Swiadczeniu uslugi winna by1 uzgodniona

zZamawiaj?cym w terminie minimum nal4 dni przed planowan4 przerwq.

3) W przypadku innej usprawiedliwionej nieobecnoSci np. choroby, Wykonawca
zobowiqzanv jest do Swiadczenia uslugi podstawowej w najblilszy dziei roboczy

ustalony z Zamawiaj4cym po ustaniu nieobecno5ci.

Spos6b prrygotowania oferty.
Ofertg sporz4dzic nale?y na zaNqczonym druku ,,FORMULARZ OFERTY" stanowi4cym

zalqcznik nr 1 w jgzyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nie6cieralnym atramentem lub dlugopisem. Oferta winna by6 podpisana przez osobg

upowaZnion4. Kompletna oferta powinna byd zapakowana w kopertg z opisem ,roferta -
Swiadczenie uslug informatycznych 2 0 I 9 r,

Miejsce i termin zloLenia oferty.
Ofertg ztoZy| nale?y w formie pisemnej osobiScie w sekretariacie jednostki w godzinach

od 8-00 do 15-00 lub pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

78-400 Szczecinek ul. Wiatraczna I w terminie do godz. 15-00 dnia 10.12.2018 r.
Spos6b platnoSci -NaleZnoSi zostanie wyplacona Wykonawcy przelewem na wskazane

konto bankowe, w ci4gu 14 dni, od dnia przedstawieniu faktury lub rachunku. Rachunek

lub fakturg nale?y dostarczyi w terminie nieprzekraczaj1cym pierwszych 10 dni

kalendarzowych nastgpnego miesi4ca po wykonaniu uslugi w podziale na uslugg

podstawow q i godziny do datkowe.

Odrzucenie oferty Wykonawcy
Oferta zostanie odrzucony zniniejszego postgpowania w przypadku:

a) nie spelniania wymog6w formalnych warunk6w udziaNu w postgpowaniu;

b) niezgo dnoSci oferty z niniejszym zapytaniem;

10. Kryteria oceny ofert:
a) Cena -100"h wagi oceny

Punkty za kryterium ,,Cena" zostanq,obliczone wedlug wzoru:

Cena oferty naj tarlszej
x 100 = liczba punkt6w

Cena oferfy badanej

Koricowy wynik powylszego dziaNania zostanie zaokrqglony do dw6ch miejsc po

przecinku.

b) Zamawiajqcy oceni i por6wna jedynie te oferty, kt6re nie zostanq odrzucone przez

Zarnawiajqcego ze wzglgd6w formalnych.

c) O wyborze oferty zadecyduie iak naiwieksza liczba punkt6w.

1 1. Uniewainienie postgpowania

Zamawiaj4cy zastrzega sobie moZliwoSd uniewaZnienia postgpowania bez podania

przyczyLy.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania sig z wykonawcami.
Osob4 upowaZnionqprzezZamawiajqcego do kontaktowaniasiE z Wykonawcami jest:

Starszy Ksiggowy - Joanna Mazur, tel.94 71 37106 fax.094 71 37101



W niniejszym postgpowaniu zapylania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq pisemnie, faksem lub poprzez e-mail

1 3. Ogloszenie wynik6w postgpowania
O wyniku postgpowania ka2dy z Wykonawc6w zostanie niezwlocznie powiadomiony
pr zez Zamaw iaj qce go li stownie.

14. Wykaz zal4cznik6w do niniejszego zapytania
Zalqcznikami do niniejszego zapytania s4 nastgpuj4ce wzory dokument6w
Zalqcznik nr 1 - Formularz oferty,
ZaNqcznik nr 2 - W z6r umowy,
ZaNqcznik nr 3 - OSwiadczenie kandydata zawierajqce zgodE na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
ZaNqcznikNr 4 - Klauzula informacyjna - RODO.
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(pieczg6 Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i adres Zamawiaj4cego: Powiat Szczecinecki - Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie 78-400 Szczecinek ul. Wiatraczna 1

Opis przedmiotu zam6wienia: Swiadczenie uslug informatycznych dla Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Nanva i adres Oferenta:

Nr telefonu/faksu

Adres e-mail...

4. Oferujg Swiadczenie uslug informatycznych dla Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Szczecinku zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu ofertowym z dnia
28.1I.2018 r. za cene:

Lp. Rodzaj uslugi Jednostka

miary
Cena brutto* Slownie cena brutto

1 I.
Usluga
podstawowa

1 miesi4c

2. II.
Usluga
dodatkowa

I godzina

*UWAGA: Cena brutto winna zawiera(, podatek VAT oraz w przypadku os6b

fizycznych wszelkie zaplanowane oruz niezaplanowane, a wynikaj4ce
z obowi4zuj4cych przepisriw podatki oyaz skladki ZAS ponoszone przez

r----z\



Zamawiaiqcego oraz Wykonawcg, w tym ewentualne koszty pracodawcy, kt6re
rvyst4pi4 po podpisaniu umowy.

5. Deklarujg ponadto:

a) Wykonanie uslugi wterminie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018r.
b) Warunki platnoSci: przelew w ci4gu 14 dni od dnia dostarczeniu fakturv VAT lub

rachunku.
6. OSwiadczamy,2e :

Posiadamy znajomos6 program6w wymienionych w pkt. I.1) ppkt. a) - m) zapytania;
Posiadamy znajomos6 system6w operacyjnych Linux oraz windows;
Posiadamy uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jezeli
przep i sy pt aw a naldadaj q obowiqzek i ch p o s i adani a;

Posiadamy niezbgdnq wiedzg i doSwiadczenie oraz potencjatr techniczny, a tak1e
dysponuj emy osobami zdolnymi do wykonan ia zam6wienia;
Znajdujemy sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie
zam6wienia.

Podpis oferenta lub osoby
upowaZnionej w imieniu oferenta



POIPIATOWH CSNTBUM
POITIOOY nODZINIE

78-100 Srczocinok, ul. Wetraczna 1

Ntp 673,'t 6,33.1 83, RE00N 330065069
tel.lfax 94 71 37 101
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uMowANR.......

zawarta w dniu ... r. w Szczecinku, pomigdzy Powiatem Szczecineckim - Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie, adres: ul. Wiatraczna l, 78-400 Szczecinek, zwarym w dalszej

tresci umowy ,,Zamawiajqcym, reprezentowanym przez Dyrektora PCPR MalgorzatE Kubiak-

Horniatko, przy kontrasygnacie Teresy Bielawskiej, Gl6wnej Ksiggowej PCPR

a.

zwanylym w dalszej treSci umowy,,Wykonawc4"

$1

Zamawiaj4cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacjg uslug w zakresie

Swiadczenia Swiadczenie uslug informatycznych w fym: uslugi podstawowei oraz uslugi

Swiadczonej dodatkowo dIa Powiatowego Centrum

w Szczecinku.

Pomocy Rodzime

1. Ceng realizacji zadania ustala sig na kwotg:

Lp. Rodzaj uslugi Jednostka
miary

Cena brutto* Slownie cena brutto

1 L
Usluga
podstawowa

l miesi4c

2. II.
Usluga
dodatkowa

I godzina

2. Cenawymieniona w ust. I zawiera wszystkie koszty zwi4zane z realizacj4 zadania niezbgdne

do jego wykonania w tym migdzy innymi Qtodatek VAT lub w przypadku osdb fizycznych nie

prowadzqcych dzialalnofci gospodarczej wszelkie zaplanowane oraz niezaplanowane,

a wynikajqce z obowiqzujqcych przepisdw podatki oraz sldadki ZUS ponoszone przez

Zamawiajqcego oraz Wykonawcg, w tym ewentualne koszty pracodawcy, ktdre wystqpiq po

podpisaniu umowy)t

Zno5ci od tego, czy oferentemjest osoba prawn4 czy osobafrzycznanieprowadzqca dzialalnodci

$2

tso



3. Jako podstawg rozliczenia przyjmuje sig ceng jednostkow4 brutto za 1 miesi4c Swiadczenia

uslugi podstawowej oraz ceng jednostkow4 brutto za I godzing Swiadczenia uslugi dodatkowej

zgodnie z cenqprzedstawion4 w ofercie Wykonawcy .

$3

1. Termin rczpoczqciarcalizacji zam6wienia ustala sig na dzieh 01 stycznia 2019 r.
2. Termin zakofrczeniarealizacji zam6wienia do 31 grudnia 2019 r.

$4

Nadz6r formalny ze strony Zamawiajqcego bgdzie pelnii- Jacek Woynicz.

$s

Wykonawca zobowi4zuje sig do:
1) wykonywania czynno6ci bgd4cych przedmiotem umowy znaletytq starannoSci4,

2) czuw ania nad prawi dlow q r e alizacj q zaw artej umowy.

$6

3. Zamawiaj 4cy zastrzega sobie :

1) Prawo monitoringu przebiegu i sposobu prowadzenia uslugi,

2) Prawo niezwNocznego rczwiyzania umowy (ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia

koszt6w ze strony Zamawiaj1cego) w ruzie stwierdzenia nienale?ytego jej wykonywania przez

Wykonawcg, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidlowoSciach

i nie przedstawieniu ze strony Wykonawcy wyjaSnieri tych nieprawidlowoSci, kt6re zaakceptuje

Zamawiajqcy.

$7

l.Zaplata v,rynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na bankowy rachunek Wykonawcy

w ci4gu 14 dni od daty dostarczenia faktury lub rachunku. Rachunek lub fakturg nale?y

dostarczyd w terminie nie przekraczaj4cym pierwszych 10 dni kalendarzolvych nastqpnego

miesi4ca po wykonaniu ustugi w podziale na uslugg podstawowqi godziny dodatkowe.

2.Nabywcq/Podatnikiem faktur/rachunk6w jest: Powiat Szczecinecki, ul. Warcislawa IV 16'

73-400 Szczecinek, NIP: 673-163-00-32, Odbiorcq/Ptratnikiem fakturirachunk6w jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatracznal,TS-400 Szczecinek.

Za datg zaplaty strony uwuZaj4 dziefi obci4leniakonta bankowego Zamawiaiqcego.

3.W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od uplywu terminu

zgloszenia awarii w zakresie uslugi dodatkowej lub Swiadczenia uslugi podstawowej

Zamawiaj4cy moze odst4pi6 od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania



przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zaplaci Zamawiajqcemu karg umown4

w wysokoSci I0 oh ustalonej w umowie ceny brutto za uslugg podstawow4.

4.Zamawiaj4cy zapNaci Wykonawcy karg umown? z lq /rvlu odst4pienia od wykonania umowy

z winy zamawiajqcego w wysoko5ci I0 % ustalonej w umowie ceny brutto za uslugg

podstawow4.

5.Strony postanawiaj q, 2e Wykonawca nie moze przenieS6 na osoby trzecie wierzytelnoSci

wynikaj 4cej z ninrejszej umowy.

6.Strony zastrzegaj1 mozliwo3i dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych

w sytuacji, gdy kary umowne nie wystarczqnapol<rycie powstalej szkody.

T.Zamawiajqcy moae odst4pi6 od umowy w ruzie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznoSci

powoduj4cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo

przewidzied w chwili jej zawarcia, zawiadamiaj4c o tym wykonawca na piSmie w terminie
jednego miesi4ca od powzigcia wiadomodci o powy2szych okolicznoSciach. W6wczas

Wykonawca otzymuje wynagrodzenie w wysokoSci proporcjonalnej do wykonania czglci

przedmiotu umowy. Postanowienia o karue umownej nie maj4 w tym przypadku zastosowania

i Wykonawca nie mohe Zqda1 odszkodowania.

$8

Zamawiaj4cy nie przewiduje mozliwoS6 istotnej zsniany umowy

9

Spory mog4ce wynikn46 z realizacji niniejszej umowy bgd4 rozstrzygane przez S4d wlaSciwy

rzeczow o dla siedzib y Zamawiaj4ce go.

$10

W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 maja zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zan6wiefi publicznych.

$ 11

Umowg sporuqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaZdej ze Stron.

Integralnq czElc umowy stanowi4 zalqczniki:

1. Oferta Wykonawcy - zaN4cznik nr 1;

2. Zapytanie ofertowe z zalqcznikami - zalqcznikm 2.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



POWIATOWD CENTRUM
POHOCY RODZINID

78-100 Szczecinek. ul. \Metraczna 1
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Zalacznik nr 3

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

ul. Wiatracznal
78-400 Szczecinek

OSWIADCZENIE

1. Wyru2am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych osobowych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibE w Szczecinku
ul. Wiatraczna I reprezentowane przez Dyrektora Malgorzatg Kubiak - Horniatko;
e-mail: pcprszczecinek@wp.pl, tel/fax: 094 7 I 37 I0l.

w celu przeprowadzenia rekrutacji na Swiadczenie uslug informatycznych.

2. Podajg dane osobowe dobrowolnie i oSwiadczarr4 2e s? one zgodne
z prawdq.

3. ZapoznaNem(-am) sig z treSci4 klauzuli informacyjnej ( zalacznik nr 4 ), w tym
z informacj4 o celu i sposobach przetwarzartia danych osobowych oraz prawie dostgpu
do treSci swoich danych i prawie ich poprawiania.

Miejscowo56, data Podpis osoby skladaj 4cej
oSwiadczenie



POWIATOWE CENTRUU
POIIOCY RODZINIE
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KLAVZVLA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2076 r. sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiry,ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 ) zwarr4- RODO- informujg, iz:

1) administratorem PanifPana danych osobowych jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba" w Szczecinku ul. Wiatraczna I
reprezentowane przez Dyrektora Malgorzatg Kubiak - Horniatko;
e-mail: pcprszczecinek@wp.pl , tellfax.: O94 71 37 101.

2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Robert Kolodziejczak; e-mail:
iod@powiat.szczecinek.pl; tel;94 37 292 38.

3) PanilPana dane osobowe przetwarzarle beda na podstawie art. 6
RODO natomiast dane wraZliwe beda przetwarzane na podstawie art. 9
ust 2 a, b, c, g, h, j RODO w celu realizacji zadai ustawowych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie stosownych
przepisow ustaw i rozporz4dzeh krajowych:
- ustawy z dnia 12 marca 2OO4 r. o pomocy spolecznej;
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychow5rwaniu

dzieci;
- objgcie ubezpieczettiern spolecznym oraz zdrowotnym na podstawie

ustawy z dnia 13 paldziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen
spolecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO4 o Swiadczeniach
opieki zdrowotnej, finansowanych ze Srodkow publicznych;

- przeciwdzialanie przemocy w rodzinte na podstawie ustawy z dma
29lipca 2005 r. o przeciwdzialaniuprzernocy w rodzinie;

- wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 20 11 r.
o wspieraniu rodziny i systernie pieczy zastgpczej;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych;

i innych aktow prawnych niewymienionych, niezbednych do realizacjt
celow.

4l odbiorca PanilPana danych osobowych beda osoby fizyczne lub
prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, ktorym moga
byc ujawnione sie dane osobowe niezbgdne do realizacjt celow.

5) PanilPana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa
oweJ.



6)

7)

Pantf Pana dane osobowe beda przechowywane pfzez okres niezbqdny
do realizacji zadan ustawowych zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami
ustaw i rozporz4dzeh.

posiada PanilPan prawo dostgpu do treSci swoich danych oraz prawo
ich sprostowartia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia
zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnoSc z prawem
przetwarzarria, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnieciem.

8) PanilPana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob
zautornatyzowany i nie beda profilowane.

9) ma PanilPan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych gdy rtzrra PanifPan, i2 przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz4cych rrart)sza przepisy rozporz4dzenia
RODO.


