Szczecin, dn. 26.07.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr CRU/1214/2021/DIT
w ramach szacowania wartości zamówienia

1. Zamawiający:
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin, NIP: 852-000-67-57
e-mail: informatyka@pum.edu.pl
strona internetowa, na której zamieszczone jest ogłoszenie: https://bip.pum.edu.pl
Godziny urzędowania zamawiającego: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie:
•

Interfejsu wymiany danych – protokołu komunikacyjnego API.REST, zapewniającego
bieżącą wymianę danych i ich aktualizację w czasie rzeczywistym z systemem
uczelnianym ProAkademia.

•

Dokumentacji Interfejsu wymiany danych API.REST.

•

Usługi przeszkolenia około 2 administratorów z obsługi Interfejsu wymiany danych, w
zakresie wdrożenia i obsługi interfejsu.

•

Udział w przeprowadzeniu testów wymiany danych pomiędzy systemami.

•

Wdrożenie Interfejsu wymiany danych – protokołu komunikacyjnego API.REST.

•

Udzielenie usługi wsparcia i opieki serwisowej do Interfejsu wymiany danych na okres
12 miesięcy. Termin wykonania umowy – 30 dni od podpisania umowy.

3. Kryteria oceny – cena.
4. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, posiadają doświadczenie w postaci
należytego wykonania zamówienia na dostarczenie Interfejsu wymiany danych – protokołu
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komunikacyjnego API.REST i dostarczą wraz z ofertą cenową dokument potwierdzający
realizacje tej umowy.
5. Termin składania ofert cenowych – do dnia 5.08.2021 r.
6. Sposób składania ofert cenowych – pocztą elektroniczną na adres informatyka@pum.edu.pl
7. Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy KC, ani
zaproszenia do zawarcia umowy w zrozumieniu art. 71 ustawy KC.
Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Formularz oferty
3) Klauzula informacyjna
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