PRAKTYKA LEKARSKA GĘBORYS MARIUSZ
58-400 Kamienna Góra, ul. Parkowa 1C

Kamienna Góra, 2020-09-02

Zapytanie ofertowe nr 1/2020
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę multiaplikacyjnej platformy laserowej
najnowszej generacji dla gabinetu Praktyka Lekarska Gęborys Mariusz w Kamiennej Górze
I.

ZAMAWIAJĄCY

PRAKTYKA LEKARSKA GĘBORYS MARIUSZ
58-400 Kamienna Góra, ul. Parkowa 1C
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa multiaplikacyjnej platformy laserowej najnowszej generacji,
obsługującej różne typy laserów i innych źródeł światła takich jak: laser Er: YAG 2940 nm, Er: Glass 1540
nm, Q-Switch 1064nm i 532 nm, Nd:YAG 1064 nm, światło podczerwone NIR, IPL, UV, LED, ultradźwięki
Impact i Dye-VL, do zastosowania w następujących obszarach:
- Resurfacing skóry: redukcja zmarszczek, blizn, rozstępów
- Zmiany pigmentacyjne
- Melasma
- Zmiany naczyniowe
- Lifting skóry
- Epilacja
- Leczenie grzybicy paznokci
- Trądzik
- Łuszczyca i bielactwo
Wymagane jest dostarczenie urządzenia w postaci platformy z szeregiem głowic i możliwością
rozbudowy o kolejne zastosowania. Urządzenie musi być kompatybilne i zintegrowane z posiadanym
przez Zamawiającego laserem CO2, ponieważ stanowić ma element rozbudowywanego systemu terapii
laserowej.
2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów CPV zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień:
- 33100000-1 – Urządzenia medyczne
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzenia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych oraz nie dopuszcza złożenia
oferty równoważnej, ponieważ zamawiane urządzenie stanowić ma rozbudowę posiadanego systemu,
musi być w pełni z nim zintegrowane i kompatybilne.
III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Terminy realizacji zamówienia: do 31.12.2020 r.
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IV.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty brutto musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena powinna obejmować wszystkie pozycje zamówienia, oraz wszystkie inne pozostałe koszty
realizacji zamówienia, nie ujęte w zapytaniu ofertowym, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę muszą być uwzględnione w cenie oferty.
3. Całkowitą cenę brutto należy wpisać do oferty.
V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

1. Termin składania ofert: do 30.09.2020 r. drogą mailową na adres: maria.janyst@gmail.com
3. O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu oferty na skrzynkę mailową
Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Wycofanie i
zmiana oferty wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, bez ich
otwierania.
VI.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium:
1) cena - waga 100% (50 pkt)
2) kompatybilność z posiadanym laserem CO2 – waga 50% (50 pkt)
2. Zasady dokonywania oceny:
- ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oraz ich wagi,
- oferty oceniane będą punktowo,
- maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt,
- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,
- oferta z najniższą ceną netto podaną w formularzu ofertowym otrzyma maksymalną ilość punktów w
kryterium cena,
- każda oferta spełniająca kryterium kompatybilności otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium
kompatybilność z posiadanym laserem CO2
- oferta, która otrzyma maksymalną łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,
- ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku,
- 1 pkt = 1 %
Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi.
Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:
Cena najniższa
Cena = -------------------- x 50 pkt (waga kryterium cena)
Cena badana
kompatybilność z posiadanym laserem CO2 – waga 50% (50 pkt) (TAK/NIE) – spełnienie
kryterium max ilość punktów, niespełnienie kryterium 0 punktów
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Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w ramach dwóch opisanych powyżej kryteriów. Za
ofertę najkorzystniejszą uznana będzie ta, która otrzyma najwyższa liczbę punktów, będącą sumą
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. 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 wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.
VII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z
ofert (bez podania przyczyny zamknięcia postępowania) na każdym etapie postępowania, w tym po
terminie złożenia ofert.
3. W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oferentom nie przysługują
żadne roszczenie względem Zamawiającego.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Z uczestnictw a zamówieniu wyłączone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym, poprzez:
1.
uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2.
posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3.
pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta,
pełnomocnika;
4.
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
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