Zapytanie ofertowe nr 1/2019/1.6.2. na zakup: unitu stomatologicznego
Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pt. „Wdrożenie innowacji usługowych przez DENTISTICA
Katarzyna Pańczyk Spółka Jawna” (numer projektu RPKP.01.06.02-04-0367/19) realizowanego
w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie
rozwoju produktów i usług, Poddziałania: 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój
sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 20142020.
Do zapytania stosuje się „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”.
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
https://dentistica.com.pl/
I.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest unit stomatologiczny o poniższych parametrach i funkcjonalnościach –
1 sztuka.
Kod CPV i nazwa kodu: 33126000-9
II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Parametry urządzenia:
Minimalne parametry urządzenia:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

blokady najazdowe siedziska, oparcia, bloku spluwaczki,
dwuosiowy zagłówek,
lampa zabiegowa LED mająca moc minimum 35000 Lux
możliwość zaprogramowania pozycji fotela,
sterownik nożny,
rękawy od góry,
rękawy na minimum 5 instrumentów: strzykawka ze światłem LED, rękaw mikrosilnik ze światłem
LED, rękaw turbinowy ze światłem, rękaw turbinowy ze światłem LED, rękaw do skalera ze
światłem LED,
Mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem LED
Turbina ze szybkozłączką ze światłem LED
Kątnica przyśpieszająca ze światłem LED 1:5 ze szybkozłaczką
Skaler ze światłem LED
Stolik asysty na uchylnym ramieniu z panelem sterującym światłem, ruchami fotela, posiadający
minimum 3 miejsca na ssak, ślinociąg, strzykawkę ze światłem LED
Unit zasilany wodą z sieci
Unit wodny z instalacją do mokrego ssania
Porcelanowa uchylna, misa spluwaczki z napełnianiem i opłukiwaniem kubka kontrolowanego z
panelu lekarza i dentysty
Zsynchronizowany ruch siedziska, oparcia i spluwaczki
Podłokietniki lewy i prawy
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•
•
•
•
•

Unit wyposażony gniazdo USB oraz Ethernet umożliwiający zdalny dostęp
Tacka na narzędzia dla lekarza min 25x35 cm
Uchwyt na rentgen punktowy
Podłączenia pod media zewnętrzne (woda, sprężone powietrze)
System ssący z wbudowanym zaworem wyboru unitu

III. Harmonogram realizacji zamówienia
1.
2.
3.
4.

Wybór oferty: do 20.01.2020r.
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą: do 24.01.2020r.
Maksymalna dostawa i realizacja zamówienia: do 29.02.2020r.
Termin ważności oferty: do 31.01.2020r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
Warunki dotyczące oferenta:
1. Oferent dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji
zamówienia.
2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta pozwala na realizację zamówienia w terminie
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się 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, 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 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.
4. W celu potwierdzenia spełnienia wymogów formalnych Oferent podpisuje Oświadczenie
na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zapytanie ofertowe.
Warunki dotyczące oferty:
1.
Oferta składana jest na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.
Oferta jest podpisana przez osobę do tego upoważnioną ze strony Oferenta.
3.
Oferta jest sporządzona w języku polskim lub angielskim.
4.
Oferent wypełnia wszystkie wskazane pola w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
5.
Zamawiający w przypadku stwierdzenia błędów lub niekompletnych informacji wezwie
jednokrotnie Oferenta, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, do uzupełnienia,
poprawienia lub wyjaśnienia zapisów oferty w ciągu 5 dni. Odpowiednią formą odpowiedzi ze
strony Oferenta jest poczta elektroniczną, poczta, kurier lub dostarczenie osobiście do
siedziby Zamawiającego. W przypadku gdy Oferent nie uzupełni, nie wyjaśni lub nie poprawi
wskazanych nieprawidłowości jego oferta podlega odrzuceniu. W przypadku ofert, które
będą dostarczane drogą pocztową, osobiście lub kurierem liczy się data wpływu oferty do
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siedziby Zamawiającego na ww. adres, a w przypadku ofert składanych mailowo liczy się data
pojawienia się wiadomości w skrzynce elektronicznej Zamawiającego.
Pozostałe wymogi:
6.
Minimalny okres gwarancji (na konstrukcję unitu, płyty sterujące oraz elementy
mechaniczne): 12 mc
7.
Maksymalny okres gwarancji (na konstrukcję unitu, płyty sterujące oraz elementy
mechaniczne): 36 mc
8.
Warunki dotyczące gwarancji:
• W obowiązującym okresie gwarancji Oferent jest zobowiązany do nieodpłatnego
usunięcia wad oferowanych urządzeń.
• Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy urządzenia.
• Maksymalny dopuszczalny czas naprawy urządzeń będących przedmiotem postępowania
- 30 dni kalendarzowych.
• W przypadku gdy naprawa gwarancyjna przekracza okres 30 dni kalendarzowych, Oferent
jest zobowiązany do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż
urządzenie pozostające w naprawie.
• Koszty odebrania niesprawnego urządzenia od Zamawiającego i dostarczenia urządzenia
po naprawie pokrywa Oferent.
• Oferent zapewnia wsparcie techniczne, którego lokalizacja znajduje się na terenie Polski.

V.

Kryteria wyboru oferty

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria
i wagi:
a.
b.
c.
d.

Cena brutto – 80%
Okres gwarancji – 10%
Czas reakcji na usterkę (godzina) – 5%
Czas usunięcia usterki (godzina) - 5%

Ad. a. Kryterium cena: Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto wskazaną w walucie PLN lub
obcej. W sytuacji gdy wskazana będzie cena w walucie obcej zostanie ona przeliczona na PLN po
średnim kursie wskazanym przez NBP dla danej waluty w dniu rozstrzygania postępowania.
Ocena kryterium odbędzie się na podstawie poniższego wzoru:
Kryterium cena = (Najniższa zaproponowana cena brutto) / (Cena brutto zaproponowana w badanej
ofercie) x 100 x 80%(waga kryterium)
Ad. b. Kryterium okresu gwarancji: Zamawiający będzie brał pod uwagę długość okresu gwarancji
(na konstrukcję unitu, płyty sterujące oraz elementy mechaniczne) wskazanego w miesiącach.
Okres gwarancji musi być wskazany w miesiącach w przedziale pomiędzy minimalnym wymaganym
okresem gwarancji a maksymalnym okresem gwarancji wskazanych w pkt IV. Opis przedmiotu
zamówienia.
Ocena kryterium odbędzie się na podstawie poniższego wzoru:
Kryterium okres gwarancji: (okres gwarancji w ofercie ocenianej) / (36 mc tj. maksymalny okres
gwarancji) x 100 x 10% (waga kryterium)
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Ad. c. Kryterium czas reakcji na usterkę: Zamawiający będzie brał pod uwagę liczbę godzin
zadeklarowanych przez Oferenta w pkt. 3 Formularza Oferty. Czas reakcji na usterkę oznacza czas w
jakim Oferent przystąpi do wykonywania usługi usunięcia awarii, usterki lub wady, liczony w
godzinach od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Za formę zgłoszenia uznaje się zgłoszenie
mailowe bądź telefoniczne na adresy i numer określone w umowie.
Ocena kryterium odbędzie się na podstawie poniższego wzoru:
Kryterium czas reakcji na usterkę = (Najkrótszy zaproponowany czas reakcji na usterkę) / (Czas reakcji
na usterkę zaproponowany w badanej ofercie) x 100 x 5%
Ad. d.
Kryterium czas usunięcia usterki: Zamawiający będzie brał pod uwagę liczbę godzin
zadeklarowanych przez Oferenta w pkt. 4 Formularza Oferty. Czas usunięcia usterki oznacza ilość
godzin potrzebnych Oferentowi na usunięcie awarii, usterki, wady liczony w godzinach od momentu
zgłoszenia przez Zamawiającego.
Ocena kryterium odbędzie się na podstawie poniższego wzoru:
Kryterium czas usunięcia usterki = (Najkrótszy zaproponowany czas usunięcia usterki) / (Czas
usunięcia usterki zaproponowany w badanej ofercie) x 100 x 5%

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów poprzez
zsumowanie wszystkich kryteriów.
3. W sytuacji gdy kilka ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę
najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W takiej sytuacji
Zamawiający wezwie Oferentów do uzupełnienia o ww. informacje.
4. W sytuacji gdy wszystkie złożone Oferty przekroczą wartość zamówienia zgodnie z założonym
budżetem Zamawiający podejmie negocjacje z Oferentami.
VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert
1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w formie elektronicznej na adres
mailowy katarzyna.panczyk@op.pl lub w formie pisemnej (drogą pocztową, osobiście lub przez
kuriera) na adres:
DENTISTICA KATARZYNA PAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA
ul. Polna 7b/11
87-100 Toruń
Oferty składane mailowo powinny w temacie wiadomości wskazywać zapis: „Zapytanie ofertowe na
unit stomatologiczny – nie odczytywać do 11.01.2020r.” a oferty składane w wersji pisemnej powinny
być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na
unit stomatologiczny. – nie otwierać do 11.01.2020r.”
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 10.01.2020r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową, osobiście lub kurierem liczy się data
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na ww. adres a w przypadku ofert składanych mailowo
liczy się data pojawienia się wiadomości w skrzynce elektronicznej Zamawiającego.
4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną
realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty, w tym opłaty celne.
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6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
7. Osoba, do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Katarzyna Pańczyk
katarzyna.panczyk@op.pl
tel. 501 777 060
VII. Informacje dodatkowe istotne na etapie zawarcia umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
3. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem strony internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ oraz https://dentistica.com.pl/, a także prześle informację
o wyniku postępowania do podmiotów które złożyły oferty.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
5. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności,
jawności i przejrzystości.
VIII. Określenie warunków istotnych zmian umowy
Umowa może ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania
przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej
przez Zamawiającego umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego lub innych okoliczności związanych z realizacją
projektu, niezależnych od Zamawiającego.
IX. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

5

