ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 21.03.2018 r. w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
do wypożyczalni w/w sprzętów, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej.

Medical Sp. z o. o. jako Lider w projekcie: „Program wsparcia osób niesamodzielnych i ich
opiekunów faktycznych w powiecie łowickim” zaprasza do składania ofert na realizację
przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
1. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający:
Nazwa
Forma prawna
Numer REGON
Numer NIP
Dane teleadresowe Zamawiającego:
Adres do korespondencji
E-mail
Godziny pracy
Osoba do kontaktu
(przedstawiciel
Zamawiającego)

Medical Sp. z o. o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
101773155
7331347712
95- 015 Głowno, ul. Sosnowa 4
medical.glowno@interia.pl
8:00 – 16:00
Olga Ciszewska
ciszewska@projecthub.pl

2. ZAPYTANIE OFERTOWE
Tytuł zapytania
Publikacja zapytania
Charakter prawny zapytania

Zapytanie ofertowe w sprawie dostarczenia sprzętu
medycznego i rehabilitacyjnego do wypożyczalni.
Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania
ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z
zasadą konkurencyjności, stosowaną przez podmioty, które
nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia
nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.
4 pkt. 8 w/w ustawy).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)
3.1 Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe:
Opis Projektu

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w ramach i w
celu prawidłowej realizacji projektu „Program wsparcia

Zwięzłe określenie przedmiotu
zamówienia

osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych w
powiecie łowickim”, współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu
rehabilitacyjnego zgodnie z poniższą specyfikacją:
Lp.

Wspólny Słownik Zamówień
(kody CPV przedmiotu
zamówienia)

Nazwa sprzętu

Ilość sztuk

1

Wałek rehabilitacyjny 60x20

4

2

Wałek rehabilitacyjny 100x50

4

3

Wałek rehabilitacyjny 12x30

4

4

Wałek rehabilitacyjny 15x30

4

5

Taśma rehabilitacyjna

4

6

Krążek rehabilitacyjny ∅ 7,0 cm

10

7

Lampa Solux

3

8

Klin rehabilitacyjny 70x60x30

4

9

Klin rehabilitacyjny 70x60x35

4

10

Klin rehabilitacyjny 30x40x16

4

11

Klin rehabilitacyjny 50x35x20

4

12

Łóżko rehabilitacyjne elektryczne

9

13

Krzyżak do ćwiczeń stawu
skokowego

2

14

Ekspander do ćwiczeń

2

15

Dysk sensoryczny

3

16

Wirówka do masażu kończyn
dolnych

1

17

Wirówka do masażu kończyn
górnych

1

18

Urządzenie
ciekły azot

do

krioterapii

na

1

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy,
nieuszkodzony, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych.
33196000-0 - Pomoce medyczne
33158400-6 - Sprzęt do terapii mechanicznej
37420000-8 - Sprzęt gimnastyczny
37441000-1 - Sprzęt do ćwiczeń

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.2.1

Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez oferenta sprzętu o parametrach nie gorszych
niż opisane w poniższej tabeli lub o parametrach równoważnych:
Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość sztuk

Parametry techniczne sprzętu

1

Wałek
rehabilitacyjny do
ćwiczeń 60x20

4

- wymiary (dł. x śr.): 60 cm x 20 cm
- materiał: pianka poliuretanowa
- obicie: materiał odporny na zabrudzenia– skaj
- zastosowanie m.in. podczas zabiegów
rehabilitacji, masażu klasycznego

2

Wałek
rehabilitacyjny do
ćwiczeń 100x50

4

- wymiary (dł. x śr.): 100 cm x 50 cm
- materiał: pianka poliuretanowa
- obicie: materiał odporny na zabrudzenia – skaj
- zastosowanie m.in. podczas zabiegów
rehabilitacji, masażu klasycznego

3

Wałek
rehabilitacyjny do
ćwiczeń 12x30

4

- wymiary (dł. x śr.): 12 cm x 30 cm
- materiał: pianka poliuretanowa
- obicie: materiał odporny na zabrudzenia – skaj
- zastosowanie m.in. podczas zabiegów
rehabilitacji, masażu klasycznego

4

Wałek
rehabilitacyjny do
ćwiczeń 15x30

4

- wymiary (dł. x śr.): 15 cm x 30 cm
- materiał: pianka poliuretanowa
- obicie: materiał odporny na zabrudzenia – skaj
- zastosowanie m.in. podczas zabiegów
rehabilitacji, masażu klasycznego

5

Taśma
rehabilitacyjna

4

- długość taśmy: 1.5m
- opór: mocny, średni, słaby

6

Krążek
rehabilitacyjny
∅7,0 cm

10

- średnica: 7,0 cm
- materiał: PCV
- znak jakości CE oraz ISO

7

Lampa Sollux

3

- moc żarówki: min. 375 W
- statyw w komplecie- podstawa jezdna z
hamulcem
- filtr niebieski
- filtr czerwony
- siatka zabezpieczająca
- okulary ochronne pacjenta: 1 para
- okulary ochronne operatora: 1 para
- płynna regulacja mocy
- zegar zabiegowy 1-30 min
- regulacja jasności świecenia
- komplet przewodów

8

Klin
rehabilitacyjny
70x60x30

4

- wymiary (długość x szerokość x wysokość): 70
cm x 60 cm x 30 cm
- materiał: pianka poliuretanowa
- obicie: materiał skóropodobny

- do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w
celu łagodzenia skutków urazów i upośledzeń,
do zabiegów fizjoterapeutycznych
9

Klin
rehabilitacyjny
70x60x35

4

- wymiary (długość x szerokość x wysokość): 70
cm x 60 cm x 35 cm
- materiał: pianka poliuretanowa
- obicie: materiał skóropodobny
- do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w
celu łagodzenia skutków urazów i upośledzeń,
zabiegach fizjoterapeutycznych

10

Klin
rehabilitacyjny
30x40x16

4

- wymiary (długość x szerokość x wysokość): 30
cm x 40 cm x 16 cm
- materiał: pianka poliuretanowa
- obicie: materiał skóropodobny
- do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w
celu łagodzenia skutków urazów i upośledzeń,
zabiegach fizjoterapeutycznych

11

Klin
rehabilitacyjny
50x35x20

4

- wymiary (długość x szerokość x wysokość): 50
cm x 35 cm x 20 cm
- materiał: pianka poliuretanowa
- obicie: materiał skóropodobny
- do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w
celu łagodzenia skutków urazów i upośledzeń,
zabiegach fizjoterapeutycznych

12

Łóżko
rehabilitacyjne
elektryczne

9

- sterowanie elektryczne
- leże czterosegmentowe
- regulacja wysokości leża na pilota (ruchome
obszary głowy i tułowia, górnego i dolnego
odcinka nóg oraz nieruchomego obszaru dolnej
części kręgosłupa)
- możliwości płynnej regulacji wysokości leża od
40 cm do 80 cm
- wysięgnik wraz z uchwytem
- wymiary zewnętrzne: długość min. 215 cm,
szerokość min. 102 cm
- bezpieczne obciążenie robocze min. 175 kg

13

Krzyżak do
ćwiczeń stawu
skokowego

2

- możliwość niezależnej blokady ruchu w każdej
z osi
- nakładanie obciążeń we wszystkich kierunkach
kierunkach
- cztery obciążniki o wadze 1,25 kg
- zastosowanie do ćwiczeń stawu skokowego:
wolnych i z obciążeniem w osi wzdłużnej i
poprzecznej stóp

14

Ekspander do
ćwiczeń

2

- sprężyny wykonane z gumy
- regulacja umożliwiająca dostosowanie

obciążenie do siły ćwiczącego (3 gumy o różnym
stopniu oporu z ochronnymi nakładkami)
15

Dysk sensoryczny

3

- materiał: PCW
- waga: ok. 1200 g
- pompka w zestawie

16

Wirówka do
masażu kończyn
dolnych

1

-6 dysz do masażu podwodnego
- prysznic ręczny
- termomieszalnik
- automatyczny system napełniania z
elektronicznym termometrem
- dotykowy panel sterowania
- timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”
- krzesło do wirówek
- pojemność: minimum 57 l
- Wymiary- długość: 890 mm, szerokość:
880 mm, wysokość: 750 mm

17

Wirówka do
masażu kończyn
górnych

1

- hydromasaż za pomocą strumienia wody o
uregulowanej sile
- sterowany elektronicznie system
odkamieniania
- czujnik temperatury wody
- niecka wzmacniana matami z włókna szklanego
- system automatycznego napełniania
- pojemność zabiegowa: minimum 35 l
- krzesło do wirówki

18

Urządzenie do
krioterapii na
ciekły azot

1

- czynnik roboczy: Ciekły azot (LN2)
- objętość zbiornika: 30 litrów
- max temperatura strumienia gazu: -160◦C
- liczba stopni regulacji intensywności
nadmuchu: 5
- baza programów terapeutycznych
- zużycie ciekłego azotu: Od 3 do 10 kg/h (praca
ciągła) w zależności od ustawionej
intensywności nadmuchu
- liczba zabiegów przy zużyciu jednego zbiornika
ciekłego azotu: ok. 45 (dla średniego czasu
zabiegu = 3 min)
- wymiary (Dł x Szer x Wys) cm 90 x 50 x 110
- stabilna konstrukcja z systemem jezdnym
- ekran dotykowy
- sygnalizacja akustyczna końca zabiegu
- wskaźnik poziomu azotu w butli

W przypadku zamiaru dostarczenia przez oferenta sprzętu o parametrach
lepszych/innych niż opisane w powyższej tabeli lub o parametrach równoważnych, do
oferty należy dodatkowo załączyć szczegółowy wykaz i zakres zastosowanych w sprzęcie
(oferowanych) parametrów/ rozwiązań.

3.2.2

Zamawiający informuje, iż zakupione w ramach niniejszego zapytania sprzęty będą
użytkowane przez osoby niepełnosprawne. Każdy z towarów powinien spełniać wymogi
określone w prawie polskim i europejskim dla towarów użytkowanych przez osoby
niepełnosprawne. Ponadto Zamawiający zaznacza, iż w przypadku zakupów sprzętów,
które posiadają zaznaczony obowiązek przeszkolenia użytkownika, Wykonawca jest
zobowiązany do nieodpłatnego przeszkolenia kadry Zamawiającego. Zamawiający określi
datę szkoleń w okresie późniejszym, w porozumieniu z Wykonawca. Szkolenia zostaną
zrealizowane na terenie Medical Sp. z o o w Głownie (w siedzibie Zamawiającego), a do
szkoleń praktycznych wykorzystany zostanie zakupiony sprzęt.
Sprzęt dostarczany w ramach niniejszego zamówienia musi być fabrycznie nowy, wcześniej
nie używany, wolny od wad, zobowiązań.
Oferent jest zobowiązany dostarczyć zakupiony sprzęt w terminie maksymalnie do 20 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

3.3 Ogólne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zapytania:
3.3.1
3.3.2

3.3.3

3.3.4

Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu.
Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym
Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami
umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe
wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m. in. dotyczące obowiązku
zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw
autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez
Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do
jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne (co najmniej do
wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym
obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy,
z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu
z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach
i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji
zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi
z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do
realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty,
postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe
uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.
Cena brutto przedmiotu zamówienia deklarowana przez Oferenta obejmuje wszelkie
wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze
publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie).
Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że
co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie
realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej). Rozliczenie zakupu nastąpi na
podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury sprzedaży oraz protokołu

3.3.5

odbioru maszyn.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów.

3.3.6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.4 Wymagania wobec Oferenta, warunki udziału w postępowaniu:
3.4.1 Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia do niezakłóconej realizacji przedmiotu
zamówienia, niezbędne środki techniczno- organizacyjne.
3.4.2 Wyłączenia- w zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
1. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie
wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie
ponosił odpowiedzialności;

3.4.3

3.4.4

2. Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnych środków
techniczno- organizacyjnych, uprawniających do udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z innymi
osobami zatrudnionymi u Zamawiającego lub z osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu, realizacji i ocenie zapytania
ofertowego. Ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub
akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika; 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 w
stosunku do w/w osób.
4. Oferenci będący osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
5. Oferenci będący osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
6. Oferenci w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowego, bądź Oferenci,
w stosunku do których ogłoszono jego upadłość.
7. Oferenci znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, mogącej zakłócić realizację
zamówienia.
Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia
(1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty oraz zawarte w nich
oświadczenia Oferenta, wymienione w punkcie 3.5.
Wadium- w ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający nie wymaga
wniesienia wadium.

3.5 Wymagane dokumenty:
3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

Zamawiający wymaga złożenia w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe
następujących dokumentów:
1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).
2. Wypełnionego kompletnie w języku polskim, niezmodyfikowanego Formularza
ofertowego na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego, zawierającego oświadczenia o spełnianiu wymagań stawianych
oferentowi, wymagań dotyczących realizacji usług zgodnie z zapisami zapytania
ofertowego oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (wyłączeniom) z udziału
w postępowaniu (w tym o braku powiązań z Zamawiającym).
3. Zaparafowanego wydruku niniejszego zapytania ofertowego.
4. W przypadku zamiaru dostarczenia przez Oferenta sprzętu o parametrach
lepszych/innych niż określone w niniejszym zapytaniu lub o parametrach równoważnych,
do oferty należy dodatkowo załączyć szczegółowy wykaz i zakres zastosowanych w sprzęcie
(oferowanych) parametrów/ rozwiązań.
Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 należy przedstawić w formie czytelnie
podpisanego, kompletnie wypełnionego oryginału Formularza ofertowego i oryginału
zaparafowanego wydruku zapytania ofertowego, oryginałów bądź kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających prowadzenie
działalności gospodarczej oraz oryginału szczegółowego wykazu i zakres zastosowanych
w sprzęcie (oferowanych) parametrów/ rozwiązań (jeśli dotyczy- tj. w przypadku
zamiaru dostarczenia przez Oferenta sprzętu o parametrach lepszych/innych niż
określone w niniejszym zapytaniu lub o parametrach równoważnych). W/w
dokumentacja podpisana powinna zostać przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentacji Oferenta (jeżeli dokumenty rejestrowe wskazują inaczej- dodatkowo
dołączyć należy pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty przez daną osobę).
Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod
uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet
ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym;
oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej
z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z
przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie
Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych
dokumentów.

3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia
3.6.1.

Dostawa sprzętu nastąpić powinna w terminie maksymalnie 20 dni roboczych, liczonych
od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

4. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny złożonych ważnych ofert (spełniających stawiane wymagania formalne,
dotyczące sposobu sporządzenia i zakresu oferty) na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów
oceny ofert.
Kryterium

Waga

1. Cena

80 %

2.Dodatkowa
gwarancja

20%

Opis stosowania kryterium i sposobu przyznawania
punktów
1) Cena to łączna (całkowita) cena brutto za realizację
całości przedmiotu zamówienia (zawierająca wszystkie
elementy składowe przedmiotu zapytania łącznie z
montażem,
szkoleniem
dla
przedstawicieli
Zamawiającego – jeżeli dotyczy).
2) Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena brutto
najtańszej oferty/ cena brutto badanej oferty x 80 =ilość
punktów
3) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w
tym kryterium wynosi 80 punktów.
Ocena dokonywana na podstawie zapisów w Formularzu
ofertowym, dotyczących łącznej ceny składanej oferty.
1) Sposób wyliczenia punktacji w kryterium „dodatkowa
gwarancja” jest rozumiany w taki sposób, że każdy ze
sprzętów kupowanych w ramach niniejszego ogłoszenia
powinien mieć przedłużoną gwarancję na zasadach
identycznych z gwarancją producenta (dotyczy tylko
towarów dla których producent w standardowej ofercie
oferuje gwarancję)- w takim przypadku oferent uzyskuje
dodatkowe punkty.
2. Ocena kryterium na podstawie niżej wskazanej punktacji:
- Oferent udziela 6 miesięcy ponad gwarancję producenta:
10 pkt
- Oferent udziela 12 miesięcy ponad gwarancję producenta:
15 pkt
- Oferent udziela 18 miesięcy ponad gwarancję producenta :
20 pkt
Maksymalna ilość punktów, możliwych do zdobycia w
kryterium „dodatkowa gwarancja” to 20 pkt.
Ocena dokonywana na podstawie zapisów w Formularzu
ofertowym, dotyczących oferowanej gwarancji na
dostarczany sprzęt (zobowiązania Oferenta).

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY
5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty:
5.1.1

Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty,
oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny.

5.1.2

Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej
konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz
spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

5.1.3

Oferta powinna zawierać:
1. Na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania
ofertowego,
2. Zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem
przedmiotu zapytania,
3. Dane teleadresowe, w tym: adres do korespondencji, adres e-mail oraz
nr telefonu,
4. Jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg w/w
kryteriów,
5. Cenę brutto realizacji całego przedmiotu dostawy będącej przedmiotem
zamówienia (w tym za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, tj.
ceny jednostkowe poszczególnych sprzętów oraz za całość przedmiotu
zamówienia), cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wymagane oświadczenia i dokumenty,
7. Czytelny podpis Oferenta lub jeśli dotyczy osoby upoważnionej (do
reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwado oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo,
8. Parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej
załącznikach,
9. Wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania
ofertowego.
10. Oryginał bądź poświadczoną za zgodność (przez osobę uprawnioną/
upoważnioną) kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS)

5.1.4

Oferta powinna być złożona na niezmodyfikowanym Formularzu ofertowym.
Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie
zawiera wszystkich w/w elementów oferty – Oferent powinien dołączyć do
formularza pismo, dokumenty z wymaganymi elementami oferty.

5.1.5

Treść, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi
integralny element oferty (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania).
Złożenie z ofertą parafowanego zapytania ofertowego oznacza także
złożenie jako zgodnych z prawdą oświadczeń wskazanych wyżej punkcie
3.5.1.

5.2 Pozostałe wymagania oferty:
5.2.1.

Termin związania ofertą to 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.3 Pytania do Zamawiającego:
5.3.1

W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu
objaśnienia treści zapytania ofertowego. Pytania należy zadawać drogą mailową na
adres: ciszewska@projecthub.pl. Ewentualnej odpowiedzi (merytorycznej) Zamawiający
udzieli również poprzez e-mail na adres, z którego zostało skierowane do
Zamawiającego zapytanie. Treść pytań wraz z odpowiedziami zostanie także
opublikowana na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY
6.1 Termin i sposób złożenia oferty:
6.1.1
6.1.2

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (w wersji papierowej) w terminie do 30-032018 (data zamknięcia przyjmowania ofert).
Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu:
• osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy,
• pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy.
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów:
6.2.1.
6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią
niniejszego zapytania ofertowego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta/oferty, która/które uzyska/uzyskają
najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych
kryteriach oceny oferty.
Zamawiający
ogłosi
wybór
Oferenta
na
stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w terminie do 5 dni
roboczych od daty zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi oferentów
o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą email. O wyborze najkorzystniejszej oferty dodatkowo Zamawiający zawiadomi
wybranego Oferenta telefonicznie.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w
ofertach informacje.
Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych
(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą
w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady
sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie
spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta,
która nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w
świetle kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny/cen).

6.2.6
6.2.7

6.2.8

6.2.9

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania
ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania,
dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych
regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej
realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą
jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w
przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści
zapytania ofertowego zostanie drogą mailową do wszystkich Oferentów, którzy
dostarczyli Zamawiającemu ofertę. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie
przedłużony termin składania ofert lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest
zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu potwierdzenia podjęcia się wykonania
przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni roboczych.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. WARUNKI ZMIANY UMOWY
7.1.1

Wszelkie zmiany ustaleń wynikających z podpisanej umowy na realizację zamówienia
wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i zgody obu stron. W/w umowa
może zostać zmieniona jedynie w drodze pisemnego aneksu, bez możliwości dokonania
zmian istotnych warunków podlegających ocenie
punktowej w ramach
przeprowadzanego, niniejszego postępowania ofertowego.

Załączniki:
Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy – załącznik nr 1

