Wrocław, 2017-10-30

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/GŁOWICA
na Wyposażenie/doposażenie w dwie głowice ultrasonografii epiaortalnej

w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu
Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania:
Wyposażenie/doposażenie
w
głowice
ultrasonografii
epiaortalnej
do
badania
echokardiograficznego aorty tzw. Epiaortic scan oddziałów kardiochirurgii w roku 2017,
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wyposażenie/doposażenie w
głowice ultrasonografii epiaortalnej – prowadzonym w trybie „zapytania ofertowego” na
podstawie obowiązującej u Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy w ramach
programu polityki zdrowotnej zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego
zarządzania finansami.
I.

ZAMAWIAJĄCY:

MEDINET Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 a,
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod nr
0000068832 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Oferencie należy
przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży
ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z przyjętym przez
zamawiającego regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tyś euro)
III.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej
kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres Zamawiającego:
MEDINET Sp. z o.o. , 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 a ,
Sekretariat Medinet sp zoo
Do dnia 07.11.2017do godz. 12.00
IV.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, uwzględnił nazwy i kody określone we
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne
Przedmiotem zamówienia jest:

1. wyposażenie/doposażenie Zamawiającego w dwie głowice ultrasonografii
epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty tzw. Epiaortic scan o
następującej specyfikacji technicznej :
Specyfikacja techniczna:
Głowica ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty
tzw. Epiaortic scan o parametrach (co najmniej równych lub wyższych) według
poniższej charakterystyki:
Głowica-2 szt.
1.

Głowica epiaortalna do posiadanego przez szpital aparatu Vivid S6
zakres częstotliwości 5,0-13,0 MHZ
Obrazowanie harmoniczne- min. 2 pary częstotliwości
Ilość elementów min 96.
Szerokość skanowania 25mm +/-5%

• Gwarancja dla głowicy: minimum 24 miesiące.
2. Dodatkowe wymogi:
Wymóg dostawy przedmiotu zamówienia, jego instalacji i pełnej obsługi serwisowej i
aplikacyjnej (aktualizacja oprogramowania) w okresie gwarancji oraz przeszkolenia
personelu Zamawiającego na wyłączny koszt Wykonawcy.
Zakaz wliczania w/w kosztów w cenę sprzedaży sprzętu.
IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem
organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
gwarantującej wykonanie zamówienia.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: W związku z powyższym Oferent jest
zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do
zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

V.

INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Oferentem, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji
pełnomocnika,

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

• pozostawaniu 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.
W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia
zostaną wykluczeni.
VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Data wykonania niniejszego zamówienia: 5 dni roboczych od zawarcia umowy. Zawarcie
umowy w terminie 5 dni od wyboru oferty.
VII.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

Każdy z Oferentów składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego
przedmiotu zamówienia.
2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak
najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN), a płatność odbędzie się w
terminie do 14 dni od dnia realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty
poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe
- podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej
kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres mailowy
Zamawiającego: biuro@medinet.pl w formie pliku PDF , pocztą tradycyjną lub
osobiście, w terminie do dnia 07.11.2017.do godz. 12.00. na adres:
MEDINET Sp. z o.o. , 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 a , Sekretariat
Medinet Sp. z o.o.

7. Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty
najpóźniej w w/w terminie.
8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Oferentem dokonywane będą w
złotych polskich (PLN).- płatne przelewem na wskazane konto.
9. Przeprowadzenie postępowania następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Za ważne uważane są tylko te oferty, które są zgodne z wymaganiami
zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz złożone zostały w
wyznaczonym terminie,
2) W przypadku nieprawidłowego wyliczenia ceny w ofercie, polegającego na oczywistej
omyłce rachunkowej czy też omyłce pisarskiej lub w przypadku braków w wypełnieniu
formularza ofertowego, zamawiający może wezwać oferentów do wyjaśnienia lub
poprawienia oferty,
3) W przypadku innych braków niż wskazane w pkt. 2, zamawiający może wezwać do
uzupełnienia lub poprawy błędów wszystkich oferentów lub tylko tych, którzy złożyli
oferty najkorzystniejsze,
4) w przypadku, gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zamawiający może
wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych lub odstąpić od
zamówienia,
5) w trakcie postępowania zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania lub do odstąpienia od podpisania umowy bez podawania przyczyn,
6) jeżeli po dwukrotnie przeprowadzonej procedurze zapytania ofertowego nie wpłynie
żadna oferta lub żadna nie będzie spełniała wymogów, zamawiający może udzielić
zamówienia wykonawcy wybranemu z wyłączeniem procedury,
7) w przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą liczbą
uzyskanych punktów w określonych kryteriach oceny ofert, zamawiający dopuszcza
możliwość:
a) podpisania umowy z w/w oferentami dzieląc zamówienia do wykonania
proporcjonalnie do liczby tych wykonawców.
b) złożenia ofert dodatkowych.
10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
11. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem
przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.).
12. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub
uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych
do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych
oraz organizacyjnych Zamawiającego.
VIII.

KRYTERIA OCENA OFERTY

1.Przy ocenie i porównaniu ofert na wyposażenie/doposażenie w
ultrasonografii epiaortalnej zastosowanie będą miały następujące kryteria:
Kryteria wyboru: cena - waga 100% (maks. 100 pkt.)

głowice

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
C1 = [ (C min / C oferty ) x 100]
Gdzie:
C1 – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C oferty – cena badanej oferty
IX.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez
Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić
do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
• jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
• jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
• jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak
kompletnych danych w załącznikach).
4. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje
żadne roszczenie przeciw
Zamawiającemu.
5. W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór
ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.
X.

WYNIK POSTĘPOWANIA

1. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który otrzymał największą liczbę punktów za złożoną
ofertę.
2. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie dwóch tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta lub zamawiający
unieważni postępowanie.
XI.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały
spełnione łączni następujące warunki:
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
• wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.

XII.

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą do kontaktu w sprawach formalnych oraz merytorycznych dot. głowicy jest pani Anna
Farmas; e-mail: anna.farmas@medinet.pl tel. Tel. (071)32-09-415, od poniedziałku do piątku
9.00-15.00.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od daty złożenia oferty.
Załączniki :
1. wzór formularza ofertowego
2.

Oświadczenie o braku powiązań zgodnie z zał. nr 2

3.
Oświadczenie dot. posiadania odpowiedniego potencjału organizacyjno-techniczny
oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia
4. wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot
zamówienia – głowica ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego do
używania i obrotu na terenie Polski
5. wzór umowy

