Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
1. za oprogramowanie (licencje na użytkowanie systemu), wdrożenie i szkolenie
Nazwa

Oprogramowanie
(licencje)

Opis

Ilość
miesięcy

Cena netto
(za 1
miesiąc)

Wartość
netto

Wartość
podatku
VAT

Wartość
brutto

Cena netto
(za 1
miesiąc)

Wartość
netto

Wartość
podatku
VAT

Wartość
brutto

System informatyczny - stanowisko i ilość modułów:
1) Recepcja - ilość 9 szt.
2) Rezerwacja - ilość 9 szt.
3) Sprzedaż - ilość 5 szt.
4) Gabinet lekarski - ilość 12 szt.
5) Dyżurka pielęgniarska - ilość 7 szt.
6) Planowanie zabiegów - ilość 3 szt.
7) Rozliczenia - ilość 1 szt.
8) Raporty - ilość 4 szt.
9) Przychodnia - ilość 1 szt.
10) Gabinet zabiegowy - ilość 6 szt.
11) Magazyn - ilość 3 szt.
12) Żywienie - ilość 2 szt.
13) Elektroniczny Obieg Dokumentacji – ilość 1 szt.
14) WSZYSTKIE MODUŁY (*) - ilość 3 szt.

E-usługi:
− Rezerwacja miejsca na pobytach leczniczych wraz
z zakupem usług dodatkowych
− Automatyczne
udostępnianie
Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej
Wdrożenie obejmuje m.in.:
− zainstalowanie oprogramowania na serwerze oraz
wszystkich wskazanych komputerach
− wprowadzenie danych niezbędnych do
uruchomienia oprogramowania (m.in. pokoi
hotelowych, zabiegów wraz z cennikami, kabin
Wdrożenie
zabiegowych wraz z harmonogramem pracy)
− dostosowanie raportów do potrzeb Zamawiającego
− dostosowanie eksportu danych księgowych do
wymagań Zamawiającego
− stałą pomoc i opiekę przy wprowadzaniu danych,
meldowaniu, rezerwowaniu, planowaniu zabiegów
Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi
Szkolenie
oprogramowania i konfiguracji modułów
(*) licencja na wszystkie moduły od pozycji 1 do 13 (dla administratorów)

36

2. za serwis gwarancyjny i aktualizacje oprogramowania
Usługa

Ilość
miesięcy

Serwis gwarancyjny i aktualizacje oprogramowania obejmują m.in.:
− zdalną pomoc w rozwiązywaniu problemów z obsługą programu
− gwarancję reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie do 2 godzin od
przyjęcia w dni robocze w godzinach co najmniej od 8:00 do 20:00 oraz
maksymalnie do 4 godzin od przyjęcia w dni wolne od pracy w
godzinach co najmniej od 8:00 do 20:00
− priorytetowe usuwanie awarii oprogramowania niezależne od przyczyn
powstania (zdalnie bądź w siedzibie Zamawiającego, jeśli awarii nie
można usunąć zdalnie)
− bezpłatne udostępnienie aktualizacji wszystkich zakupionych modułów
Wartość
netto

Przedmiot zamówienia

Wartość
podatku
VAT

Wartość
brutto

1. za oprogramowanie (licencje na użytkowanie systemu), wdrożenie i szkolenie
2. za serwis gwarancyjny i aktualizacje oprogramowania
RAZEM

….............................., dn. …...................

….....................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawcy)

