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Zapytanie ofertowe 

Miejscowość, data 

Bielsko-Biała, 05.11.2016r 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostawę unitów 
ortodontycznych (sztuk 6) w związku z realizacją projektu ze środków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. 

I Dane zamawiającego: 

NZOZ  SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA ORTODONTYCZNA   Katarzyna Becker 

Adres siedziby: al. Armii Krajowej 193, 43-309 Bielsko-Biała 

NIP: 9371530010 

II Przedmiot zamówienia i jego opis (specyfikacja, parametry): 

 

Unity ortodontyczne 6 sztuk kod (CPV: 33135000-5 Urządzenia ortodontyczne): 

 

Parametry techniczne, specyfikacja: 

fotel: 

- ergonomiczne siedzenie 
- blokady najazdowe siedziska, oparcia, bloku spluwaczki 
- dwuosiowy zagłówek 
- możliwość zaprogramowania 4 pozycji dla dwóch lekarzy  
- zsynchronizowane ruchy siedziska i oparcia 
- stolik asysty przytwierdzony na bloku spluwaczki, na uchylnym ramieniu z       
miejscami na rękaw ssaka, ślinociąg 
- unit zasilany wodą z butli z wodą destylowaną  
- porcelanowa uchylna misa spluwaczki z opłukiwaniem i napełnianiem kubka 
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kontrolowanym z panelu asysty 
- zestaw instrumentów na konsoli asysty (dmuchawko -strzykawka- trój funkcyjna, 
ssak, slinociąg, rękaw turbinowy z szybkozłączką z regulacją sprayu  
- sterowanie fotelem z konsoli asysty 
- podłokietnik lewy 
- podlokietnik prawy 
- tacka na narzędzia dla lekarza montowana na pantomograficznym ramieniu 
- system suchy z separatorem cząstek stałych 
- zawor umożliwiający podłączenie wielu unitów do jednej pompy 
 

 

III Sposób przygotowania oferty 

1. Złożona oferta powinna zawierać: 
• nazwę i adres oferenta 
• datę sporządzenia 
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu 

ofertowym 
• wartość oferty (netto i brutto) 
• termin ważności oferty 
• okres gwarancji 
• termin realizacji dostawy 
• czas reakcji serwisowej 
• podpis, pieczęć oferenta 

2. Oferta powinna zawierać Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – zgodnie 
z załącznikiem nr 1, o którym mowa także w pkt. VI.1 niniejszego zapytania. 

 

IV Miejsce i termin składania ofert: 

1. Oferta powinna być przesłana pocztą tradycyjną / kurierem na adres wskazany 
w pkt. I Dane zamawiającego lub drogą mailową na adres: pawel@polmedico.com 
lub złożona osobiście pod adresem wskazanym w pkt. I Dane zamawiającego 

2. Termin składania ofert upływa w dniu: 06.12.2016r. o godz. 12:00 
3. Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją 

ofertę. 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono także w siedzibie firmy w miejscu publicznie 

dostępnym oraz na stronie zamawiającego: www.ortodoncjabecker.com 

mailto:pawel@polmedico.com
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V Kryteria oceny oferty, wagi procentowe, sposób oceny ofert: 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących 
kryteriów: 

Lp. Nazwa Znaczenie Sposób oceny oferty 

1 Cena całkowita 
netto 

60% Punkty w ramach kryterium „cena całkowita 
netto” będą przyznawane wg następującej 
metodologii: 

                         C min 
Po1 = ------------------------ x 100 x 60% 
                           Cr 
 
Po1 – ilość punktów przyznana ofercie 

C min – cena minimalna w zbiorze ofert 

Cr – cena oferty rozpatrywanej 

2 Czas realizacji 
dostawy 

20% Punkty w ramach kryterium „czas realizacji 
dostawy” będą przyznawane wg następującej 
metodologii: 

                         Cz RD min 
Po2 = ------------------------ x 100 x 20% 
                           Cz r 
 

Po2 – ilość punktów przyznana ofercie 

Cz RD min – najkrótszy czas w zbiorze ofert 

Cz r – czas oferty rozpatrywanej 

3 Czas reakcji 
serwisowej 

20% Punkty w ramach kryterium „czas reakcji 
serwisowej” będą przyznawane wg następującej 
metodologii: 

                         Cz RS min 
Po3 = ------------------------ x 100 x 20% 
                           Cz r 
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Po3 – ilość punktów przyznana ofercie 

Cz RS min – najkrótszy czas w zbiorze ofert 

Cz r – czas oferty rozpatrywanej 

 

W przypadku gdy przynajmniej dwie oferty uzyskają tę samą ilość punktów, o wyborze 
zadecyduje dodatkowe kryterium: okres gwarancji. Punkty w ramach tego kryterium 
będą przyznawane następująco: 

- gwarancja  do 24 miesięcy włącznie: 10 pkt. 

- gwarancja powyżej 24 miesięcy: 15 pkt. 

Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór 
najkorzystniejszej oferty, zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe z oferentami. 

2. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania określone 
w pkt. III i IV.  

VI Inne 

1. W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów  zamówienia  publiczne,   udzielane  
przez  beneficjenta  nie  będącego  podmiotem  zobowiązanym  do  stosowania  ustawy  
Pzp  zgodnie  z  art.  3  ustawy  Pzp,  nie  mogą  być  udzielane podmiotom powiązanym 
z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się  
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do  
zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  beneficjenta lub osobami wykonującymi  w  imieniu  
beneficjenta  czynności  związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  
wyboru  wykonawcy  a  wykonawcą,  polegające w szczególności na:  

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,  

pełnomocnika,  
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  
drugiego  stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian warunków umowy 
zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w stosunku do treści oferty z uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że 
zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty. 

Jeżeli zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany 
oferty, wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgodnie z przedstawioną ofertą. 

 

………………………………………… 

Podpis i pieczęć Zamawiającego 

 

W przypadku odbioru osobistego zapytania prosimy o potwierdzenie: 

 

Potwierdzam odbiór zapytania: ………………………………………….. 

     (data, podpis i pieczęć oferenta) 


