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ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr GOPS.26.9.2022, gdzie 

przedmiotem zamówienia jest dostawa opasek bezpieczeństwa - urządzeń do 

świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Gminy 

Pabianice powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego 

na sprawowaniu całodobowej teleopieki 

 

Informuję, że Zamawiający zmienia w zapytaniu ofertowym zapis w punkcie VI Opis 

warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków, który otrzymuje brzmienie: 

„VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków:  

- wymagane  jest posiadanie przez Oferenta własnego telecentrum bądź umowa łącząca 

Oferenta z Podmiotem trzecim, na którego zasoby powołuje się on, składając ofertę;  

- wymagane jest potwierdzenie zatrudnienia minimum 5 ratowników medycznych, opiekunów 

medycznych bądź pielęgniarek w telecentrum oraz doświadczenie co najmniej 3 lat 

świadczenia usług teleopieki na rzecz grupy minimum 50 podopiecznych;  

- wymagane są certyfikaty zabezpieczające jakość wyrobu (np. deklaracja wyrobu 

medycznego, certyfikaty bezpieczeństwa CE, certyfikaty ISO  dotyczące zabezpieczenia 

danych, etc.). 

- wymagana jest prostota produktu (np. jeden przycisk SOS na obudowie). 

Dodatkowe wymagania Zamawiającego  

Zamawiający żąda, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 

udokumentował przed podpisaniem umowy (co najmniej składając stosowne oświadczenie), 

że użytkowane przez niego systemy teleinformatyczne są zgodne z wymogami: 

 -Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 



w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. 

U. 2017 poz. 2247 ze zm.), 

 -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.U. UE L 119)”. 

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia  

01 marca 2022 r. do godziny 10:00.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 marca 2022 r. o godz. 11:00. 

 Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 
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