Kraków, dn. 22. marca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.
I.
1.

2.

Nazwa i adres Zamawiającego oraz źródło dofinansowania zamówienia.
Zamawiający: Piotr Oleksy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Oleks Centrum
Medyczne Uno – Med z siedzibą w Krakowie ul. Grzegórzecka 67d/146, 31-559 Kraków, NIP 873 –
302 – 33 – 89.
Zamówienie zostanie dofinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014 - 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i
innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw”.

II. Czy dopuszcza się oferty częściowe: NIE.
III. Czy dopuszcza się oferty wariantowe: NIE.
IV. Opis przedmiotu zamówienia, miejsce i przewidywany termin dostawy.
1. Opis zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33128000 – 3 - Lasery medyczne inne niż
stosowane w chirurgii
2. Nazwa zamówienia: „Zakup lasera okulistycznego o długości fali 577 nm wraz z kompletem 3
soczewek do lasera (165 stopni, 90 stopni, SLT) dla ośrodka badań klinicznych do prowadzenia badań
naukowych w zakresie okulistyki przez Centrum Medyczne UNO-MED”.
3. Zamówienie obejmuje zakup sprzętu okulistycznego w postaci lasera okulistycznego o długości fali
577 nm wraz lampą szczelinową, stolikiem roboczym oraz kompletem 3 soczewek do lasera (165
stopni, 90 stopni, SLT), w ramach projektu „Stworzenie innowacyjnego ośrodka badań klinicznych do
prowadzenia badań naukowych w zakresie okulistyki przez Centrum Medyczne UNO-MED”
4. Miejsce realizacji projektu:
Centrum Medyczne Uno-Med ul. Dietla 19/3, 31-559 Kraków
5. Terminy dostawy urządzenia:
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do dnia 30.04.2017 roku

6. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zgodnie ze
specyfikacją:
Opis urządzenia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Długość fali wiązki laserowej: 577 nm (światło żółte);
Wymagana wielkość ognisk, co najmniej: 50 µm, 100 µm, 200 µm, 400 µm.
Moc lasera: regulowana;
Wiązka pilotująca o długości fali 635nm (światło czerwone);
Laser zintegrowany z lampą szczelinową, o pięciu powiększeniach;
Sterowanie laserem poprzez kolorowy, dotykowy monitor LCD nie zintegrowany z
konsolą lasera;
Laser wyposażony w sterownik umożliwiający zmianę mocy wiązki laserowej, obrót
szablonu, i mikromanipulację wiązki laserowej;
Laser szablonowy;
Możliwość pracy bezszablonowej w trybie pojedynczej wiązki laserowej;
Możliwość laserowania, stymulacji energią laserową plamki żółtej.
Możliwość wykonania zabiegu SLT,
W ramach przedmiotu świadczenia dostawca dostarczy stolik wyposażony w
elektrycznie sterowany blat roboczy.

7. Niezależnie od dostawy zestawu opisanego w ust. 7 do obowiązków dostawcy świadczonych w
ramach ceny sprzedaży należeć będzie, w szczególności:
a. przeprowadzenie szkoleń dla wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresów obsługi i
zasad bezpieczeństwa w trakcie użytkowania,
b. dostarczenie niezbę̨dnych modułów i oprogramowania do obsługi urządzenia oraz aktualizacja
oprogramowania,
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c. świadczenie czynności z zakresu gwarancji i rękojmi zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w
ofercie obejmujące, co m.in. utrzymywanie w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00 czynnej

infolinii,
d. dostarczenie całej dokumentacji technicznej urządzenia w tym certyfikatów i karty
gwarancyjnej oraz paszportu.
V. Warunki udziału w postępowaniu - Zamawiający nie stawia warunków udziału
w postępowaniu.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty oraz ceny dla poszczególnych części zamówienia należy podać w kwocie brutto w
złotych polskich.
2. Cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym.
3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia, które
Wykonawca przewiduje (np. opłaty, koszty dostarczenia urządzenia, itp.).
VII. Kryteria oceny ofert i zasady wyboru oferty.
1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

Nazwa kryterium

Podstawa oceny

Waga w pkt

Cena

Cena brutto oferty w zł

60

Okres gwarancji

Czas gwarancji liczony w miesiącach od momentu
podpisania umowy (nie krótszy niż 12 miesięcy i nie
dłuższy niż 72 miesiące)

10

Pomoc
techniczna

Utrzymywanie dostępnej w dni robocze
telefonicznej pomocy technicznej

10

Urządzenie
zastępcze w
okresie naprawy

Zobowiązanie do dostarczenia analogicznego
urządzenia zamiennego na czas usunięcia usterki w
okresie gwarancji

5

Czas realizacji
zamowienia

Czas dostarczenie urządzenia do Ośrodka od czasu
złożenia zamówienia

15
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1. Ocena ofert w kryterium „cena” – C, dokonana zostanie na podstawie wzoru:
P(C) = Z : Y x 60
gdzie:
P (C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
Z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y – cena oferty badanej nieodrzuconej.
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 pkt.

2. Ocena ofert w kryterium „Okres gwarancji” - O, dokonana zostanie na podstawie podanej w
ofercie informacji o długości okresu gwarancji na urządzenie o momentu dostawy urządzenia.
Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie:
- nie dłuższy niż 12 msc okres gwarancji - otrzyma 0 pkt,
- nie dłuższy niż 24 msc okres gwarancji - otrzyma 2 pkt,
- nie dłuższy niż 36 msc okres gwarancji - otrzyma 4 pkt,
- nie dłuższy niż 48 msc okres gwarancji - otrzyma 6 pkt,
- nie dłuższy niż 60 msc okres gwarancji - otrzyma 8 pkt,
- dłuższy niż 60 msc okres gwarancji - otrzyma 10 pkt,
3. Ocena ofert w kryterium „Urządzenie zastępcze w okresie naprawy” - S, dokonana zostanie na

podstawie podanej w ofercie deklaracji o dostępności urządzenia zastępczego w okresie naprawy. Oferta
wykonawcy który niezależnie od przyczyn usterki oraz długości naprawy dostarczy na cały okres
analogiczne urządzenia zamienne otrzyma 10 pkt. Oferty nie zawierająca powyższej deklaracji otrzyma 0
pkt.
4. Ocena ofert w kryterium „Utrzymywanie dostępnej w dni robocze telefonicznej pomocy technicznej”

- P, dokonana zostanie na podstawie podanej w ofercie deklaracji o dostępnej w dni robocze
telefonicznej pomocy technicznej. Oferta wykonawcy który zobowiąże się świadczyć na rzecz
Zamawiającego telefoniczną pomoc techniczną otrzyma 10 pkt. Oferty nie zawierająca powyższej
deklaracji otrzyma 0 pkt.
5. Ocena ofert w kryterium „Czas realizacji zamówienia” - R, dokonana zostanie na podstawie podanej
w ofercie informacji o czasie realizacji od złożenia zamówienia oraz dostarczenia i uruchomienia
urządzenia na wskazany adres. Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie:
- oczekiwanie na realizację zamówienia od daty jego złożenia oraz uruchomienie urządzenia w miejscu
docelowym powyzej 60 dni - otrzyma 1 pkt
- oczekiwanie na realizację zamówienia od daty jego złożenia oraz uruchomienie urządzenia w miejscu
docelowym powyzej 30 dni ale ponizej 5 dni - otrzyma pkt 5
- oczekiwanie na realizację zamówienia od daty jego złożenia oraz uruchomienie urządzenia w miejscu
docelowym ponizej 30 dni - otrzyma 10 pkt
- oczekiwanie na realizację zamówienia od daty jego złożenia oraz uruchomienie urządzenia w miejscu
docelowym ponizej 7 dni - otrzyma 15 pkt
3. Ocenę oferty (P) stanowić będzie suma punktów z poszczególnych kryteriów:
P = P(C)+P(O)+P(S)+P(P)+P(R)
gdzie P – łączna suma punktów
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4. Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów, stanowiącą sumę poszczególnych
kryteriów.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych, przy czym oferty dodatkowe nie mogą zwierać wyższej ceny
niż w złożonych ofertach.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę kolejną z największą
liczbą punktów spośród pozostałych ofert.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i zostać sporządzona według
formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.

4.

Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających uprawnienia/umocowanie do
złożenia oferty, natomiast wymagane jest złożenie w ofercie oświadczenia, że oferta
została podpisana przez osobę/y uprawnione do prezentowania Wykonawcy (zob.
załącznik nr 1 formularz oferty)

IX. Odrzucenia ofert:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) wpłynie po upływie terminu składania ofert,
2) jest niezgodna z niniejszym zapytaniem, lub nie spełnia wymogów zapytania
3) zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym powodujące
istotne rozbieżności z jego treścią,
X. Informacje dodatkowe:
1. W uzasadnionych przypadkach postępowanie może zostać zakończone bez dokonania wyboru oferty,
w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
2. Informacja o wyniku zapytania ofertowego albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty
zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.unomed.pl
3. W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert warunki zapytania ofertowego lub
termin składania ofert może zostać zmieniony.
XI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje całkowite
wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł brutto (słownie ……………………… zł ……/100 brutto)
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym koszty transportu oraz ewentualne ubezpieczenia
i opłaty.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa ust. 1 pkt 1 i 2 nastąpi przelewem w terminie 45 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na tej
fakturze. Podstawą wystawienia faktur VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie przystąpi do realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn,
2) Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie lub niezgodnie z umową,
3) wystąpią opóźnienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, że będzie uprawdopodobnione, iż Wykonawca nie wykona
zamówienia lub jego części w terminach określonych w umowie.

ZMIANA UMOWY
1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Umowy w zakresie istotnych jej postanowień jest dopuszczalna, w następujących
przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji danej części zamówienia,
b) wystąpienia zdarzeń losowych,
c) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru itp;
d) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny.

KARY UMOWNE
1. Nie przewiduje się kar umownych
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
XII. Termin związania ofertą.
14 dni od upływy terminu do złożenia oferty.
XIII. Sposób, termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę można złożyć:
1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: piotroleksy@yahoo.pl (w formie
podpisanego skanu oferty),

2. Termin składania ofert.
Oferty należy złożyć do dnia 30 marca 2017 r. godz. 08:00.
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3. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.
XIV. Osoba/y uprawnia/e do kontaktu i sposób kontaktu.
Osobą do kontaktu jest Piotr Oleksy - Kierwnik Centrum Medycznego Uno-Med. tel 608-088-412, email: piotroleksy@yahoo.pl. Ul. Dietla 19/3, 31-070 Kraków.

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
…........................................................................................................
Nazwa i adres wykonawcy/wykonawców

Oferta
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:
„„Zakup lasera okulistycznego o długości fali 577 nm wraz z kompletem 3 soczewek do lasera (165
stopni, 90 stopni, SLT) dla ośrodka badań klinicznych do prowadzenia badań naukowych w zakresie
okulistyki przez Centrum Medyczne UNO-MED”

!

1. Oferuję wykonanie zamówienia za łączną cenę ……………..…,…. zł brutto.
2. Oświadczam, że przedmiot umowy objęty będzie ____ miesięczną gwarancją.
3. Oświadczam, że na czas naprawy zapewnię/nie zapewnię urządzenia zastępczego.
4. Oświadczam, że na będę/nie będę utrzymywał telefoniczną pomoc techniczną.
5. Oświadczam, że urządzenia dostarczę w terminie ____ dni od dnia udzielenia zamówienia.
6. Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od daty składania ofert.
7. Oświadczam, że przyjmuję postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym, w tym
istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz
akceptuję je.
8. Oświadczam, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnione do prezentowania
Wykonawcy.

