Znak sprawy ZP/2/17

Wrocław dnia28.08.2017r.

Zapytanie ofertowo-cenowe
dla postępowania, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną zgodnie z
„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub
kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” ww. Wytycznych. W
związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w
szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z
ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z
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.

Nazwa przedmiotu zamówienia:
zakup i dostawa wanny do hydromasażu wirowego dla niemowląt i
dzieci

I. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Neuropsychiatrii “NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej ul. Białowieska 74A 54-235 WROCŁAW ,
NIP: 894 24 79 165, REGON: 9301792003.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

minimalne wymagania (spełnienie wszystkich przez urządzenie jest wymagane):
-

Pojemność wanny 30-50 litrów

-

Materiał wytrzymały, gładki, spełniający wymogi bezpieczne dla zdrowia i zgodny z

odpowiednimi certyfikatami
-

Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho

-

Minimum 24 dysze do masażu wirowego

-

Wąż do masażu podwodnego

-

elektryczna regulacja wysokości

Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający
dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne.
Kod CPV:

3315000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i

fizykoterapii
III. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM
Wanna do hydromasażu ma spełniać wymagania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z 20 maja
2010 . o wyrobach medycznych Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
30.09.2017r.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym
ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
VI. WYMAGANE DOKUMENTY
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa i innych dokumentów.
kserokopie dokumentów potwierdzających opracowanie wniosków aplikacyjnych i SW / wykaz i
referencje /
Wypełniony i podpisany formularz oferty (wg wzoru – ZAŁĄCZNIK NR 2).

VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena: 100 %
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:
a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według
następującego wzoru:
(Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 100 = ilość punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Pozostałym oferentom przypisana zostanie
proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu
oraz zawiera najniższą cenę ofertową.
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” SP ZOZ, ul. Białowieska
74a, Wrocław - sekretariat - w terminie do 31.08.2017r do godz. 14:00, z dopiskiem oferta na
dostawę wanny do hydromasażu niemowląt i dzieci
2)

Dopuszcza

się

przesłanie

oferty

w

formie

elektronicznej

na

adres:

sekretariat@neuropsychiatria.com lub jadwiga.dul@neuropsychiatria.com jako skan dokumentu –
oferty. W tytule wiadomości należy wpisać nazwę przedmiotu zamówienia.
X. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Jadwiga Dul tel. 609223902
XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

ZAŁĄCZNIKI:
Wzór formularza ofertowego
Projekt umowy

