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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO  

W RAMACH PROJEKTU 
  
Wdrożenie medycznych innowacji terapeutyczno-diagnostycznych wypracowanych wraz z Klinikami 

Uniwersyteckimi CM UJ oraz Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu w firmie Chirurg Szczękowy 

Radosław Witkowski z siedzibą w Opolu. 

Numer umowy RPOP.01.03.02-16-112/12-00 

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2007-2013, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup następujących środków 

trwałych: 

 

1. UNIT STOMATOLOGICZNY (np. UNIT S 200 STERN WEBER lub równoważny)  

o parametrach technicznych nie gorszych niż: 

 zwarta konstrukcja : blok spluwaczki zawieszony na fotelu pacjenta 

 fotel pacjenta o udźwigu max. 190 kg 

 końcówki ze światłem NSK S-MAX,  

 krzesełko lekarsko-asystenckie 

 lampa Venus Plus (praca głowicy w 3 płaszczyznach, płynna regulacja intensywności w 

zakresie 8-35 tys. LUX)  

 kompresor EKOM DRY  

 pompa ssaka DURR VS-300S  

 lampa do polimeryzacji T-LED (zmienny uchwyt, 6 programów)  

 długa folia na całe siedzisko fotela   

 kolor tapicerki : 121 antracyt 

 gwarancja min. 1 rok   

2. ENDOSKOP (STOMATOLOGICZNY SYSTEM ENDOSKOPOWY ZE ŚWIATŁEM lub 

równoważny) o parametrach technicznych nie gorszych niż: 

 Średnica zewnętrzna: 0,93 mm 

 System kontroli obrazu: 10,000 pixeli 

 Pole widzenia: 120° 

 Długość światłowodu: 151mm 

 Standardowe podłączenie światła: adapter ACMI 

 Ochronna tuba na optykę 

 gwarancja min. 1 rok  

 

3. LASER ( np. LASER KAVO MASTER lub równoważny) o parametrach 

technicznych nie gorszych niż: 

 Długość fali: 980 nm 

 Tryb pracy :ciągły, pulsacyjny, mikropulsacyjny 
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 Moc (cw):0.2 - 8 W  

 Moc szczytowa: 10W 

 Czas trwania impulsu: 0.5 ms to 3 s 

 Programator czasowy : 0.1 s - 90 s 

 Światłowód: 6.5 ft (2 m)  

 Końcówka światłowodu - i długość regulowania: 240/280 μm and 300/355 μm Końcówka 

światłowodu do maks. 40 mm dł. 

 Masa: 3 lb (1.4 kg)      

 Wymiary (w x dł x gł): 5 19/32 x 2 27/32 x 7 61/64 inch (142 x 72 x 202 mm)   

 wyposażenie zestawu: laser, sterownik nożny przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy) 

, zintegrowany akumulator, zasilacz, 5 końcówek BareFiber, 2 końcówki szafirowe, 

prostnica do końcówki BareFiber, prostnica do końcówki szafirowej, światłowód 

transmisyjny, 3 pary okularów ochronnych, walizka, tabliczki ostrzegawcze 

 gwarancja min. 1 rok  

 

4. RADIOWIZJOGRAF Z OSPRZĘTEM (np. RVG CS 6100 lub równoważny) o parametrach 

technicznych nie gorszych niż: 

 Technologia sensora: CMOS, scyntylator , 

 Włókno optyczne z systemem antywstrząsowym 

 Sensor w rozmiarze nr 1; 

 Rzeczywista rozdzielczość obrazu:>20pl/mm 

 Rozmiar plamki 18,5µm 

 Wymiary zewnętrzne 27,5x37,7 mm 

 Powierzchnia aktywna sensora 22x30 mm 

 Rozdzielczość matrycy 1200x1600 

 Technologia bezprzewodowa WiFi 812-11g 

 Bateria litowa 

 gwarancja  min. 1 rok 

 

I. Wymagania formalne oferty 

Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej 

zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania 

Ofertowego. 

II. Oferent nie może składać ofert częściowych. Oferent składa ofertę na dostawę wszystkich 

środków trwałych będących przedmiotem zapytania.  

III. Kryteria wyboru ofert: 

 80% cena, co oznacza iż najtańsza oferta otrzyma 80 pkt, a pozostałe oferty proporcjonalnie 

mniej punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

Liczba punktów za kryterium cena = ( Najniższa cena spośród wszystkich ocenianych 

ofert / Cena podana w ofercie ocenianej ) * 100 * 80% 

 

 20% termin dostawy, co oznacza iż 20 pkt na 100 pkt możliwych otrzyma oferta o 

najkrótszym czasie dostawy, a pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów 

zgodnie z poniższym wzorem 

Liczba punktów za kryterium termin dostawy= (Najkrótszy czas dostawy w dniach 

spośród wszystkich ocenianych ofert / Liczba dni dostawy podana w ofercie ocenianej) 

* 100 * 20% 
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Dni dostawy sprzętu są liczone od daty podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu 

dostawcą.  

 

IV. Ceny mają być podane w kwotach brutto (zwierają podatek VAT) w walucie PLN. 

V. Oryginał Oferty - przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - podpisany przez 

uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwany dalej kompletną dokumentacją 

oferty, powinien być dostarczony w za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy 

joanna.kasprzak@dobry-projekt.pl w terminie do dnia 07 marca 2014 roku godz. 15.00. 

Termin uważa się za zachowany w przypadku złożenia drogą mailową kompletnej 

dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie. 

VI. Wybór najkorzystniejszej Oferty  

a) Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione 

przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. 

b) W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, 

wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.  

c) W przypadku gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel 

w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone 

dodatkowe negocjacje cenowe.  

d) W przypadku gdy cena oferty nie przekroczy kwoty 50% wartości środków 

zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, oferta będzie odrzucona ze względu na 

rażąco niską cenę.  

e) W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się 

zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.  

f) Po dokonanym wyborze Oferenta, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację 

oferty  wszyscy Oferenci, którzy złożyli ważne oferty, zostaną powiadomieni o wyniku 

postępowania pocztą elektroniczną.  

 

VII. Formularz oferty  

Wzór formularza oferty przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

VIII. Ceny w ofercie, rozumiane jako kompletne zryczałtowane ceny, należy przedstawić w formie 

tabelarycznej wg wzoru formularza oferty. 

Osobą do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Joanna Kasprzak-Dżyberti  

e-mail: joanna.kasprzak@dobry-projekt.pl .   

Pytania proszę kierować pocztą elektroniczną na wyżej wskazanych adres.    

 

 

Data, podpis Zamawiającego  ……………………………………….. 

mailto:joanna.kasprzak@dobry-projekt.pl
mailto:joanna.kasprzak@dobry-projekt.pl
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 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

…………………….. …………………… 

 Miejscowość     data  

 

W imieniu Firmy: 

 

…………………………………. 

oznaczenie Oferenta 

/nazwa siedziba i adres, ewentualnie czytelna pieczątka/ 

oświadczam (-y), iż sprzęt medyczny opisany w zapytaniu ofertowym nr 1/2014 z dnia 25.02.2014 r.  

dostarczę na warunkach technicznych zgodnych z treścią przedmiotowego zapytania przy 

zastosowaniu przedstawionych poniżej warunków cenowych:  

 Nazwa Cena brutto 

 

1 UNIT STOMATOLOGICZNY lub równoważny 1 sztuka  

2 ENDOSKOP lub równoważny 1 sztuka  

3 LASER lub równoważny 1 sztuka  

4 RADIOWIZJOGRAF Z OSPRZĘTEM lub równoważny 1 sztuka  

 RAZEM wartość brutto w PLN  

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od daty złożenia oferty. 

TERMIN DOSTAWY SPRZĘTU W DNIACH: ………………………… 

 

 

                                               …………………..…………………………………… 

Pieczęć firmowa i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Oferenta  

 


