Projekt „Przyjazny POZ – Zadowolony pacjent ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie cenowe na usługę stworzenia oraz zainstalowania aplikacji do układania diet
dedykowanej pacjentom i personelowi 51 POZ-ów biorących udział w projekcie
„Przyjazny POZ- Zadowolony Pacjent”, współfinansowanego z współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Związek Pracodawców „Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia”
ul. Żwirki i Wigury 33 lok.50 w Radomiu, telefon 531-370-370.

I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie cenowe dla zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. złotych netto
włącznie tj. bez podatku od towarów i usług ( VAT)
III. OPIS USŁUGI:
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oraz zainstalowanie aplikacji do układania diet
dedykowanej pacjentom i personelowi 51 POZ-ów biorących udział w projekcie „ Przyjazny
POZ- Zadowolony Pacjent”
Specyfikacja techniczna oraz merytoryczna aplikacji:
Głównym celem aplikacji jest umożliwienie przeszkolonemu personelowi POZ-u ułożenie
specjalistycznej diety dla pacjentów wg ich indywidualnych potrzeb. Aplikacja każdorazowo
obsługiwana będzie przez wykwalifikowanego dietetyka i/lub przeszkoloną pielęgniarkę w
placówkach, gdzie zostanie wdrożona.
Aplikacja nie może zawierać żadnych ograniczeń w zakresie ilości schorzeń, wieku, ilości
użytkowników, liczby gotowych diet oraz musi działać w trybie offline.
W ramach aplikacji musi zostać opracowana baza pytań i odpowiedzi oraz gotowe algorytmy
dietetyczne dostosowane do szerokiego spektrum schorzeń ustalonych na etapie podpisywania
umowy z Wykonawcą (np. cukrzyca, otyłość, ciąża, choroba wątroby)
Aplikacja musi zostać opracowana w taki sposób, aby mogła działać na wszystkich
wskazanych platformach:
a) Windows 7 lub nowszy;
Po zakończeniu prac realizacyjnych Wykonawca przeniesie prawa autorskie do aplikacji na
Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie.
System pozwoli na grupowanie diet według założonych grup powiązanych ze słowami
kluczowymi – tagami np. dieta wygodna, dieta tania, dieta zbilansowana, dieta bezglutenowa,
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dieta cukrzycowa, dieta z Hashimoto itp.
Aplikacja musi posiadać panel administratora, który będzie pozwalał osobie z nadanymi
uprawnieniami na:
1. Dodawanie nowej diety.
2. Modyfikację istniejących w systemie diet.
3. Dodawanie nowego schorzenia.
4. Modyfikowanie istniejących w systemie schorzeń.
5. Dodawanie dowolnych warunków wiążących parametry pacjenta z elementami diety np.:
Wzrost;
Waga;
Wiek;
Płeć;
Schorzenie;
Aktywność fizyczna;
Ilość posiłków dziennie.
Wprowadzane parametry muszą pozwolić na zbudowanie matrycy połączeń z
warunkami brzegowymi doboru diety.
6. Modyfikację warunków.
7. Dodawanie i modyfikację warunków wiążących dane schorzenie z typem diety.
8. Dodawanie i modyfikowanie pacjenta w sposób zanonimizowany.
9. Łączenie diety z pacjentem z uwzględnieniem zmian parametrów pacjenta takich jak waga,
typ diety, schorzenie, wiek.
Panel administracyjny może służyć także do zaplanowania diety przez pracownika POZ. Tak
ustalony plan diety pozwoli pracownikowi na ręczną modyfikację poszczególnych
składników diety w celu precyzyjnego dostosowania diety w trakcie wywiadu z pacjentem.
Aplikacja umożliwi wydrukowanie zaplanowanej diety lub wysłanie jej na wskazany adres
e-mail. Równocześnie zaplanowana dieta będzie przechowywana w systemie. Pracownik POZ
będzie mógł wprowadzać do karty pacjenta zmiany wagi, schorzeń, wieku. Aplikacja pozwoli
na połączenie z każdą kartą pacjenta kilku diet wraz z harmonogramem.
Aplikacja będzie przechowywać wszystkie dane w sposób zaszyfrowany.
Interfejs pracownika POZ będzie posiadał wersję zgodną z wymaganiami WCAG 2.0 na
poziomie AA.
Cena przedstawiona w ofercie musi zawierać koszty:
1. Przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich
2. Zainstalowania aplikacji do układania diet programu, w każdym z 51 POZ wskazanych
przez Zamawiającego (zasięg terytorialny POZ – cała Polska)
Lista rekrutowanych POZ, ze wskazaniem dokładnego adresu zostanie przekazywana
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Wykonawcy na bieżąco do momentu zakończenia rekrutacji.
2. Przeszkolenie z pełnej obsługi aplikacji po jednej wyznaczonej osobie w każdym z 50 POZ
– w sumie przeszkolenie 51 osób. Daty szkoleń ustalane będą indywidualnie z osobami
wyznaczonymi przez POZ w trakcie instalowania aplikacji. Szkolenia muszą zakończyć się
do dnia 31.07.2018 r.
Ponadto Wykonawca musi udzielić 12 miesięcy gwarancji na wdrożoną aplikację obejmującą
naprawienie usterek i awarii w działaniu aplikacji nie wynikających z błędu personelu
obsługującego ją, dla każdego z 50 POZ, w którym aplikację zainstalowano.
Wykonawca przekaże kody źródłowe aplikacji oraz przeniesie na Zamawiającego niezbędne
prawa majątkowe pozwalające na modyfikowanie i wykorzystywanie aplikacji na dowolnym
polu eksploatacji wskazanym w umowie.
Termin realizacji zamówienia obejmujące stworzenie i zainstalowanie w 51 POZ aplikacji do
układania diet – maksymalnie do 30.06.2018 r.
Ofertę cenową prosimy przesłać niezwłocznie, najpóźniej do 28.05.2018 r.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania oznaczeń zgodnie z Zasadami promocji i
oznakowania projektów obowiązujących od 01.01.2018 r.
Z wykonawcą zostanie podpisania umowa.
Zamawiający dostarczy odpowiedni dokument z załączonymi logotypami i ciągami znaków.
Wszelkie pytanie i oferty prosimy kierować na adres mailowy
m.dawidowska@pzmazowsze.pl lub pod numerem tel. 531-370-370.
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………………………………………
(miejscowość i data)
(Dane Wykonawcy)

OFERTA

Do:
Związek Pracodawców „Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia”
ul. Żwirki i Wigury 33 lok.50 w Radomiu
Odpowiadając na zapytanie cenowe dotyczące usługi stworzenia oraz zainstalowania aplikacji do
układania diet dedykowanej pacjentom i personelowi 50 POZ-ów biorących udział w projekcie
„Przyjazny POZ- Zadowolony Pacjent”, współfinansowanego z współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym, cena za aplikację do układania
diet
obejmująca
wszystkie
warunki
wskazane
w
zapytaniu
wynosi:…………………………...brutto,
słownie:……………………………………………………...

Zobowiązuję się także do zastosowania przekazanych przez Zamawiającego ciągów znaków i
logotypów zgodnych z Zasadami promocji i oznakowania projektów współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego.

……………………………………………..
Czytelny podpis osoby

