ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WYCENY/OFERTY

SCANMED S.A. – realizator projektu pilotażowego POZ PLUS
zaprasza
do składania wycen/ofert na:
Dostosowanie systemów informatycznych (istniejącego oprogramowania) do wymogów
realizacji pilotażu POZ PLUS tj. do obsługi następujących funkcjonalności:
® komunikatów sprawozdawczych XML stosowanych w pilotażu POZ PLUS,
® sprawozdawczości dotyczącej statusu pacjentów w procesie opieki
koordynowanej z wykorzystaniem usług sieciowych (web-serwisy)
® sprawozdawczości monitorującej stan zdrowia pacjentów z wykorzystaniem
usług sieciowych
® usług integracyjnych z systemami: Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) i
System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w celu pobierania
informacji o świadczeniach udzielonych pacjentom objętym opieką
koordynowaną
Uwaga: Zamawiający posiada oprogramowanie KS-Somed firmy Kamsoft.
Termin realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania systemu informatycznego, o którym mowa w
ust. 1, w terminie:
1) około 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż 3 miesiące od
dnia publikacji interfejsu przez NFZ – w zakresie funkcjonalności określonych w ust. 1
pkt 1 i 2;
2) około 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż 6 miesięcy od
dnia publikacji interfejsu przez NFZ – w zakresie funkcjonalności określonych w ust. 1
pkt 3 i 4.
5. Terminy, o których mowa w ust. 4, mogą ulec zmianie ze względu na pilotażowy charakter
projektu i zmiany w realizacji niezależne od samego realizatora (Zamawiającego).
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Osoba do kontaktu w sprawach wyceny:
Elżbieta Kołodziejczyk tel. 785 056 277
e-mail: elzbieta.kolodizejczyk@scanmed.pl
SCANMED S.A. może zwracać się do podmiotów oferujących usługi o dodatkowe informacje,
uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień dot. złożonych wycen/ofert.

Wycenę/Ofertę należy składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
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