Załącznik nr 3
Kryteria wyboru

1. Opis kryteriów, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze oferty
spełniającej wymogi formalne wraz z podaniem punktacji dla każdego z kryterium.
Tabela nr 1
L.p.
Kryterium
Punkty
1.

Udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji
wdrożeniowej lub kierowaniu wdrożeniem oprogramowania klasy
HIS/PACS różnych producentów w co najmniej dwóch podmiotach
prowadzących działalność z zakresu lecznictwa szpitalnego w
obszarze części białej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN
netto każde, oraz doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji
przetargowej
lub
kierowaniu
procesem
wdrożenia
oprogramowania klasy ERP w przynajmniej jednym podmiocie
prowadzącym działalność leczniczą w obszarze części szarej o
wartości nie mniejszej niż 350 000 PLN netto.

0

Za każde dodatkowe wdrożenie spełniające powyższe kryteria.

1

max 2 pkt
2.

Udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu i rozliczaniu,
w perspektywie 2014-2020, projektów unijnych (minimum jedno
postępowanie Unijne w ramach Zamówień Publicznych,
finansowane ze środków Unii Europejskiej o minimalnej wartości
projektu 400 000 PLN netto), w zakresie wdrażania systemów
informatycznych.
Za każdy dodatkowy projekt spełniający powyższe kryteria

0

1

max 2 pkt
3.

Udokumentowane doświadczenie w wymianie (zastąpienie
oprogramowania jednego z producentów oprogramowaniem
innego producenta) systemów klasy HIS/PACS, ERP w
podmiotach prowadzących działalność z zakresu lecznictwa
szpitalnego

0

Za każdy dodatkowy projekt spełniający powyższe kryteria

2

max 6 pkt

Tabela nr 2
L.p.

Kryterium

Punkty

1.

Koncepcja i proponowane rozwiązania w zakresie obsługi
informatycznej szpitala w świetle aktualnych wymogów
prawnych i wytycznych w zakresie systemów informatycznych w
służbie zdrowia.

ocena indywidualna – max. 10 pkt

2.

Proponowane rozwiązania w zakresie e-usług i ich integracji z
systemami informatycznymi szpitala.

ocena indywidualna – max. 10 pkt

3.

Proponowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji
w systemach informatycznych (oprogramowanie oraz
infrastruktura informatyczna).

ocena indywidualna – max. 10 pkt

4.

Koncepcja budowy infrastruktury serwerowo-bazodanowej.

ocena indywidualna – max. 10 pkt

Koncepcja ciągłości działania szpitala w okresie trwania
optymalizacji

