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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamość, dn. 24 października 2016 r.
(miejscowość, dnia)
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Centrum Stomatologiczne ELSTOM
Elwira Sadlik - Zając
22-400 Zamość, ul. Marii Konopnickiej 7
(Nazwa i adres zamawiającego)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa wraz z montażem mikroskopu stomatologicznego z nasadką uchylną 220 stopni
oraz wersją jezdną.
Szczegółowa specyfikacja techniczna:
-bardzo jasne, bezcieniowe oświetlenie LED o regulowanym natężeniu do 100 000 lux temp. barwowa równa temperaturze światła dziennego (5700K);
-6 powiększeń 2,lx 3,2x 5,lx 8x 12,8x 19,2x
-apochromatyczna optyka zapewniająca wysoką jakość widzenia;
-binokular uchylny w zakresie 0-220 stopni;
-źródło światła montowane w głowicy
-ramiona wykonane z użebrowanych odlewów stalowych;
-możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły w dowolnym momencie;
-duży zasięg ramion;
-filtry: bursztynowy do pracy z kompozytem i zielony dla większego kontrastu
-pokrowiec na mikroskop;.
-dostawa i montaż mikroskopu leżą po stronie wykonawcy.
Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 38510000-3
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Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 15.12.2016 r.

poceny ofe

SÓB PRZYZNAWANIA PUNK

Iryjerium oceny ofert
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Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych
poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta uzyska największą
liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Oferty dopuszczone do udziału w

postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie - zgodnie z poniższymi kryteriami:

3.1Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a)Cena netto za wykonanie zamówienia: 60%
b)Okres gwarancji: 20%
c)Czas dostawy: 20%
3.2Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
a)Punkty za kryterium cena - zostaną obliczone według następującego wzoru:
Cena netto oferty najtańszej_..
,
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.x60 =pkt

Cena netto oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
b)Punkty za kryterium: okres gwarancji - zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w
tabeli:
Okres gwarancji

^#- Liczba punktów

10

do 12 miesięcy włącznie

20

powyżej 12 miesięcy

c) Punkty za kryterium: czas dostawy - zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z informacją
poniżej:

-zobowiązanie do dostawy przedmiotu zamówienia w okresie do 14.11.2016 r.: 20 pkt.;
-zobowiązanie do dostawy przedmiotu zamówienia w okresie od 15.11.2016 r. do 30.11.2016 r.: 10

pkt.;

-zobowiązanie do dostawy przedmiotu zamówienia w okresie do 1.12.2016 r. do 15.12.2016 r. 0 pkt.;

3.3 Opis oceny ofert
Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja - 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę punktacji
uzyskanej zgodnie z pkt. a) b) oraz c). Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie
z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr
1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Z Oferentem, który, spełni wszystkie kryteria oraz uzyska
największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

4.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a)Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę - na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b)Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
4.2 Przygotowanie oferty:

a)Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej, w języku polskim.
b)Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
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c)Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
d)Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej ofertę.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się również
przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 2 listopada 2016 r.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail.

1.Adres do korespondencji:
Centrum Stomatologiczne ELSTOM Elwira Sadlik-Zając
22-400 Zamość, ul. Marii Konopnickiej 7
2.Adres e-mail: elwsad@wp.pl

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU POSTĘPOWANIU ;. ^ ; J\',..^J. ,,
O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym
zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego
zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające 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.

1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego
realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z
przedmiotem niniejszego zamówienia.
3.Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w
postępowaniu.

4.Dodatkowych informacji udziela Elwira Sadlik Zając, pod numerem telefonu: 501006 819.

Zamość, dn. 24.10.2016 r.

(Pogo)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24 października 2016 r. ogłoszone przez Centrum
Stomatologiczne ELSTOM Elwira Sadlik-Zając 22-400 Zamość, ul. Marii Konopnickiej 7.

Ja/my niżej podpisany/i

(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz:

(Pełna nazwa i adres Oferenta)

Składam/y następującą ofertę na dostawę wraz z montażem mikroskopu stomatologicznego
z nasadką uchylną 220 stopni oraz wersją jezdną:

(Nazwa i model urządzenia)

Potwierdzam/y, że ww. model mikroskopu stomatologicznego zgodny jest ze szczegółową specyfikacją
techniczną podaną w zapytaniu ofertowym:
-bardzo jasne, bezcieniowe oświetlenie LED o regulowanym natężeniu do 100 000 lux - temp.
barwowa równa temperaturze światła dziennego (5700K);
-6 powiększeń 2,lx 3,2x 5,lx 8x 12,8x 19,2x

-apochromatyczna optyka zapewniająca wysoką jakość widzenia;
-binokular uchylny w zakresie 0-220 stopni;
-źródło światła montowane w głowicy;
-ramiona wykonane z użebrowanych odlewów stalowych;
-możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły w dowolnym momencie;
-duży zasięg ramion;
-filtry: bursztynowy do pracy z kompozytem i zielony dla większego kontrastu;
-pokrowiec na mikroskop;
-dostawa i montaż mikroskopu leżą po stronie wykonawcy.

Cena :
Lp.

Dostawa

1

Cena netto

H;- -v, ^^"/:1'...'•""-''^•:•, -Zakres oferty

wraz

z

montażem

mikroskopu

stomatologicznego z nasadką uchylną 220 stopni
oraz wersją jezdną.

Słownie cena netto:..
Słownie cena brutto:

• Cena brutto

Okres gwarancji*:
D do 12 miesięcy włącznie
D powyżej 12 miesięcy
*należy zaznaczyć deklarowany okres gwarancji i/lub skreślić niepotrzebne.
Czas dostawy - liczony od dnia złożenia zamówienia*:

? do 14 listopada 2016 r;
d od 15 listopada do 30 listopada 2016 r.;
d od 1.12.2016 r. do 15.12.2016r.

*należy zaznaczyć deklarowany czas dostawy i/lub skreślić niepotrzebne.
1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zapytaniu
ofertowym i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń.

Do niniejszej oferty załączam/my:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;

r.
Data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do
reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

., dnr.
Miejscowość, data

Pieczęć Oferenta

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego z
Zamawiającym tj.
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem),
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,
d)pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do
reprezentowania Oferenta

