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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY WSTĘPNEJ 

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM  

NA  

WYKONANIE APLIKACJI REALIZUJĄCEJ WYTYCZNE KRAJOWEJ RADY 

FIZJOTERAPEUTÓW DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE 

FIZJOTERAPII I ICH OPISYWANIA W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

(„POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE”) 

 

 

1.  ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów  

ul. Nowogrodzka 31 

00-511 Warszawa  

NIP: 7010651576 

REGON: 366272350 

 

adres do korespondencji: 

ul. Sienna 39 

00-121 Warszawa  

 

w dalszej części zwana „KIF”.  

 

2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

Przedmiotem Postępowania Przetargowego jest nabycie aplikacji realizującej 

wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń w zakresie 

fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej („Aplikacja”).  

 

Postępowanie Przetargowe zostanie przeprowadzone w dwóch Etapach. W 

ramach Etapu I (otwartego) oferenci opracowywać będą wstępne koncepcje 

(projekty studialne) Aplikacji. W Etapie II (zamkniętym) oferenci 

przygotowywać będą kompleksową ofertę na wykonanie Aplikacji. 
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Szczegółowy opis przebiegu Postępowania Przetargowego opisany został w 

Punkcie 3 poniżej. 

 

Decyzja dotycząca sposobu zakupu Aplikacji (przeniesienie autorskich praw 

majątkowych, czy też nabycie licencji) podjęta zostanie przez KIF w Etapie II 

Postępowania Przetargowego. 

 

3. OPIS PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

3.1. Postępowanie Przetargowe przeprowadzone zostanie w dwóch 

etapach:  

 

• Etap I - opracowanie wstępnej koncepcji (projektu studialnego) 

Aplikacji, zgodnie z zakresem opracowania, stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia; 

• Etap II – przygotowanie kompleksowej oferty na wykonanie 

Aplikacji, na bazie wstępnej koncepcji (projektu studialnego) 

przygotowanej w ramach Etapu I. Szczegółowy opis Aplikacji, jej 

funkcjonalności, wymogi KIF oraz zasady realizacji zamówienia 

przedstawione zostaną oferentom w zaproszeniu do składania 

ofert w Etapie II Postępowania Przetargowego. Etap II będzie 

miał charakter zamknięty, zaproszenia do składania ofert 

zostaną wystosowane przez KIF do wybranych oferentów, 

wyłonionych w Etapie I Postępowania Przetargowego; 

• Każdy z Etapów będzie się składał z kilku części, których liczbę 

określa KIF. 

 

3.2. W ramach Etapu I KIF planuje: 

• przeprowadzenie analizy złożonych ofert pod względem 

formalnym i merytorycznym; 

• wybór oferentów, którzy wezmą udział w kolejnych częściach 

Etapu I Postępowania Przetargowego; 

• przeprowadzenie rozmów z oferentami, którzy zostali 

zakwalifikowani do kolejnej części Etapu I Postępowania 

Przetargowego. Przedmiotem tych rozmów będzie przede 

wszystkim omówienie merytorycznej części złożonej oferty, 

przedstawienie przez KIF oczekiwań w zakresie funkcjonalności 

Aplikacji, a także omówienie szczegółów dotyczących możliwości 

opracowania Aplikacji przez oferentów; 

• Etap I zakończy się podjęciem przez KIF decyzji w sprawie 

zorganizowania, w trybie zamkniętym, postępowania 

przetargowego na opracowanie Aplikacji i ewentualnym 

wyborem oferentów, do których wystosowane zostaną 
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zaproszenia do udziału w Etapie II Postępowania 

Przetargowego. 

 

3.3. W ramach Etapu II KIF planuje: 

• wystosowanie zaproszeń do udziału w Etapie II Postępowania 

Przetargowego do oferentów, którzy zostali wybrani przez KIF w  

Etapie I; 

• przeprowadzenie analizy złożonych ofert w Etapie II pod 

względem formalnym, merytorycznym oraz cenowym; 

• wybór oferentów, którzy wezmą udział w kolejnych częściach 

Etapu II Postępowania Przetargowego; 

• przeprowadzenie rozmów z oferentami, którzy zostali 

zakwalifikowani do kolejnej części Etapu II Postępowania 

Przetargowego. Przedmiotem tych rozmów będzie przede 

wszystkim omówienie merytorycznej części złożonej oferty w 

Etapie II, przedstawienie przez KIF szczegółowych oczekiwań w 

zakresie funkcjonalności Aplikacji, a także omówienie 

szczegółów dotyczących opracowania Aplikacji przez oferentów; 

• negocjacje cenowe; 

• podjęcie decyzji w sprawie wyboru oferty na opracowanie 

Aplikacji, bądź zakończenia Postępowania Przetargowego.   

   

3.4. KIF zastrzega, że negocjacje prowadzone w ramach kolejnych części 

Etapów I i II Postępowania Przetargowego nie będą negocjacjami w 

rozumieniu art. 72 Kodeksu cywilnego.  

 

3.5. KIF będzie dokonywać oceny ofert na zamkniętym posiedzeniu komisji 

przetargowej. KIF zastrzega sobie możliwość poinformowania 

oferentów o wynikach oceny ofert bez przedstawiania uzasadniania 

decyzji. 

 

3.6. KIF zastrzega sobie również prawo do swobodnego przyjęcia lub 

odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji z Postępowania 

Przetargowego lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie, 

bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, których to 

dotyczy. KIF nie będzie zobowiązany do informowania o przyczynach 

podjętej przez siebie decyzji. Ponadto KIF zastrzega sobie możliwość 

nieprzeprowadzenia Etapu II Postępowania Przetargowego. 

 

4. OFERTA 

 

4.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej 

na komputerze lub przy wykorzystaniu innej trwałej techniki.  
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4.2. Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą trwale połączone (zszyte, 

zbindowane, oprawione), a także ponumerowane.  

 

4.3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentacji oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo do 

podpisania oferty udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentacji oferenta. Każda strona oferty oraz jej załączników 

powinna zostać zaparafowana przez osobę/y, która/e podpisała/y 

ofertę.  

 

4.4. W przypadku wniesienia przez oferenta jakiejkolwiek zmiany do treści 

oferty, osoba/y, która/e podpisała/y ofertę musi umieścić przy takiej 

zmianie swój podpis.  

 

4.5. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, którego wzór 

stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferta powinna 

zawierać pełną nazwę oferenta, adres jego siedziby, datę sporządzenia 

oferty. W ofercie powinny być ponadto zawarte dane kontaktowe osoby 

upoważnionej do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych ze 

złożoną ofertą. 

 

4.6. Do oferty powinny zostać dołączone:  

 

a) pendrive, na którym zostanie nagrana wstępna koncepcja (projekt 

studialny) Aplikacji, 

  

b) opis dotychczasowego doświadczenia oferenta w zakresie 

tworzenia programów komputerowych i aplikacji,  

 

c) podpisane przez oferenta zobowiązanie do poufności, którego wzór 

stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia,  

 

d) w zależności od formy prawnej oferenta: odpis aktualny z KRS, albo 

informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, 

 

e) w przypadku, gdy ofertę składa jeden ze wspólników spółki cywilnej 

do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tego wspólnika, 

wystawione przez pozostałych wspólników, uprawniające do 

samodzielnego złożenia oferty. Jeżeli umowa spółki cywilnej 

zawiera w swej treści pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej 

należy załączyć ją do oferty w miejsce dokumentu pełnomocnictwa, 
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f) w przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik: 

• do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające 

jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Oferenta, 

• w przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być 

potwierdzone „za zgodność z oryginałem" przez mocodawcę, 

lub notarialnie. 

 

Dokumenty wymienione powyżej mogą być składane w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę 

uprawnioną (poświadczenie na każdej zapisanej stronie). 

 

KIF będzie uprawniona do zażądania przedstawienia oryginału lub 

notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez 

oferenta kserokopia dokumentu będzie nieczytelna, niepełna lub będzie 

budzić uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

Niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych wyżej dokumentów 

może być podstawą do odrzucenia oferty przez KIF. 

 

4.7. Kompletną ofertę, wraz ze wszystkimi załącznikami w jednym 

egzemplarzu (oryginał), należy złożyć w zaklejonej kopercie w biurze 

KIF, pod adresem ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, w terminie do dnia 

13 sierpnia 2018 roku, do godziny 14.00. KIF zastrzega sobie prawo do 

nierozpatrywania ofert złożonych po terminie. 

 

4.8. Kopertę opatrzoną adresem oferenta należy oznaczyć w następujący 

sposób:  

 

adresat: 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów  

ul. Sienna 39 

00-121 Warszawa 

 

dopisek: 

„Oferta w postępowaniu przetargowym na wykonanie aplikacji 

realizującej wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania 

świadczeń w zakresie fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji 

medycznej (Etap I).” 

 

4.9  KIF może przed terminem składania oferty przedłużyć termin jej 

złożenia z inicjatywy własnej. 
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4.10. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

 

4.11. Powiadomienie o zmianie musi być złożone według takich samych 

zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana".  

 

4.12. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone na piśmie. Oferent 

nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

 

4.13. KIF ma prawo pominięcia ofert złożonych w nieodpowiedniej formie lub 

niewystarczająco szczegółowych, bez poinformowania oferenta o 

przyczynie odrzucenia oferty. 

 

4.14. KIF odrzuci ofertę, gdy: 

• oferta jest nieważna na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa; 

• oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w 

niniejszym zaproszeniu, a oferent, wezwany do złożenia 

wyjaśnień lub uzupełnienia braków oferty, nie dokona tego w 

wyznaczonym przez KIF terminie. 

 

W przypadku odrzucenia oferty na którejkolwiek ze wskazanych 

powyżej podstaw KIF prześle informację o odrzuceniu oferty do 

oferenta. 

 

4.15. KIF nie będzie zwracała ofert odrzuconych lub tych, które nie zostały 

wybrane. 

 

4.16. Otwarcie ofert nastąpi bez udziału oferentów. 

 

5. WYJAŚNIENIA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZAPROSZENIA 

 

5.1. Oferent może zwrócić się do KIF o wyjaśnienie treści dokumentów 

dotyczących Postępowania Przetargowego. KIF odpowie na zapytania, 

jeżeli wpłyną do niego do dnia 16 lipca 2018 roku do godziny 14.00. 

 

5.2. Dopuszcza się jedynie zapytania składane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na adres e-mail: przetarg@kif.info.pl. 

 

5.3. Pytania powinny zawierać firmę stawiającego je oferenta. 
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5.4. KIF prześle swoją odpowiedź wraz z treścią pytania otrzymanego od 

oferenta do oferentów, którzy pozostali w danej części odpowiedniego 

Etapu Postępowania Przetargowego. 

 

6. ZMIANA TREŚCI DOKUMENTÓW OBEJMUJĄCYCH ZAPROSZENIE 

 

6.1. KIF w każdym momencie przed terminem składania ofert może 

zmodyfikować treść dokumentów składających się na zaproszenie do 

złożenia ofert. 

 

6.2. O każdej zmianie treści dokumentów składających się na zaproszenie 

KIF poinformuje w ten sam sposób, w który ogłoszone zostało niniejsze 

zaproszenie. 

 

6.3. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji 

oferty, KIF może przedłużyć termin składania oferty. 

 

6.4. KIF zastrzega sobie prawo do uszczegółowienia przedmiotu 

postępowania i żądania uzupełnienia oferty przez Oferentów. 

 

7. WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

7.1. Dokumenty składające się na niniejsze zaproszenie do złożenia oferty 

wstępnej w Postępowaniu Przetargowym są własnością KIF i nie mogą 

być powielane w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody 

KIF. 

 

7.2. Dokumenty te udostępniane są przy założeniu, że informacje zawarte w 

treści dokumentów będą wykorzystane wyłącznie do przygotowania 

odpowiedzi. 

 

7.3. Za dostarczenie oferty niekompletnej lub nie w pełni odpowiadającej 

warunkom określonym w niniejszym zaproszeniu pełne ryzyko, 

włącznie z odrzuceniem oferty, ponosi oferent. 

 

7.4. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem KIF 

oferty ponosi oferent. 

 

7.5. KIF zastrzega sobie możliwość doprecyzowania przedmiotu 

Postępowania Przetargowego w czasie trwania postępowania.  
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7.6. KIF zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia, 

jeżeli uzna to za stosowne przy zachowaniu warunków 

zaproponowanych w ofercie. 

 

7.7. KIF jest uprawniona nie wybrać żadnej oferty. KIF ma również prawo 

odwołać Postępowanie Przetargowe na każdym jego etapie bez wyboru 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny do momentu zawarcia 

umowy na wykonanie Aplikacji. KIF może nie wybrać oferty z najniższą 

ceną. W przypadkach określonych powyżej oferentom nie będą 

przysługiwać wobec KIF żadne roszczenia. 

 

7.8. W Postępowaniu Przetargowym nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

7.9. Przewidywany czas trwania przetargu wynosi 6 miesięcy. 

 

7.10. KIF zapewnia równość konkursową wszystkim oferentom 

uczestniczącym w przetargu. 

 

7.11. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza dokonania wyboru oferty przez 

KIF. 

 

7.12. Po przeprowadzeniu Etapu I Postępowania Przetargowego KIF 

zawiadomi oferentów o zakończeniu postępowania. 

 

7.13. Oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia przez 6 

miesięcy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu do składania ofert. 

 

8. POUFNOŚĆ 

 

8.1. Wszystkie informacje przekazane przez oferentów będą traktowane 

jako poufne i KIF nie będzie ich publicznie udostępniała. 

 

8.2. Każdy z oferentów zobowiązany jest do: 

▪ traktowania jako poufnych wszystkich informacji, które zostaną 

mu udostępnione lub przekazane przez KIF w związku z 

Postępowaniem Przetargowym;  

▪ nieudostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez 

pisemnej zgody KIF;  

▪ wykorzystania ich tylko do celów określonych w Postępowaniu 

Przetargowym. 
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9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

(„RODO”), KIF pragnie poinformować, że:  

  

(i)  administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Krajowa Izba 

Fizjoterapeutów, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa  

NIP: 7010651576, REGON: 366272350. Adres do korespondencji:  

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa; 

 

(ii)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z Postępowaniem Przetargowym; 

  

(iii)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 

  

(iv)  posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

10. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik Nr 1 - Zakres opracowania wstępnej koncepcji (projektu 

studialnego) aplikacji w Etapie I Postępowania 

Przetargowego. 

 

Załącznik Nr 2  - Wzór formularza ofertowego. 

 

Załącznik Nr 3  - Wzór zobowiązania do poufności. 


