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Brenna, 01.03.2017 r. 
 

 

Zapytanie ofertowe Nr 1/03/2017 

 

BADORA ADRIANNA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA 

 

ogłasza wszczęcie postępowania o  

udzielenie zamówienia w ramach projektu pt.  

 

„Poszerzenie działalności Centrum Implantologii i Ortodoncji Adrianna Badora o 

kompleksową diagnostykę oraz wirtualne 

obrazowanie i prototypowanie w pracach implantologicznych”  

 

o numerze: WND-RPSL.03.02.00-24-0289/17-001 

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

  

Zamawiający: 

BADORA ADRIANNA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA 

ul. Barujec 11 D 

43-438 Brenna 

Telefon kontaktowy  887 861 812 

e-mail    centrum@dobradentystka.pl 

Osoba do kontaktu: Adrianna Badora 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” poprzez: 

 Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie www (internetowej) 

Zamawiającego http://dobradentystka.pl/;  

 Wysłanie zapytania do trzech potencjalnych Wykonawców 

 Zebranie i ocenę ofert;  

 Wybór Wykonawcy; 

 Sporządzenie protokołu; 

 Poinformowania Wykonawców o wynikach zapytania  
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1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest  zakup, dostawa i instalacja tomografu komputerowego w 

siedzibie Zamawiającego 

 

Kody CPV:  

 

 

CPV- 33115000-9 Urządzenia do tomografii 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

Dane techniczne: 

 

- Pola obrazowania: 5x5 cm; 10x8,5 cm,10x7 cm , anatomical FOV 12x9 cm 

- Typ sensora: CMOS 

- Skala szarości: 14 bit 

- Ognisko lampy: 0,5 mm x 0,5 mm 

- Napięcie lampy: 50 kV - 99 kV 

- Prąd anodowy: 4 mA - 16 mA 

- Czas ekspozycji: 

- CT: 18s 

- one shot cefalo: 0,9s ; scan cefalo - 12,9s / 8,1s 

- panorama: 13,6s / 7s 

- Powiekszenie zdjęcia: 1,14 : 1 

- Zasilanie 230V 

- Pozycjonowanie pacjenta: pozycja stojąca lub wózek inwalidzki 

 

2. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia oferty 

 

a) Oferta musi zawierać „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

b) Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe 

(telefon, e-mail), NIP. 

c) Wykonawca przedstawi ofertę na zamówienie spełniającą wszystkie kryteria 

wskazane w ofercie. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia  

w nim cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty 

muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek VAT), 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
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e) Załączniki do zapytania ofertowego jak i formularz ofertowy muszą zawierać podpisy 

osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy oraz muszą być wysłane: w formie 

skanu na adres mailowy: centrum@dobradentystka.pl lub przesłane do siedziby 

Zamawiającego w wersji papierowej albo dostarczone osobiście na adres ul. Barujec 

11 D, 43-438 Brenna z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dn. 

01.03.2017 r.”. Przesyłki dostarczane osobiście powinny być dostarczane w 

godzinach 9.00-17.00 

f) Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę. 

g) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.  Zamawiający nie 

odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. 

h) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku powiązań, który 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

i) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego zapytania. 

j) Ofertę należy dostarczyć do końca dnia 10.03.2017  w wybranej dopuszczalnej 

formie jej składania. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie 

podczas procesu weryfikacji ofert. 

k) Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian uniemożliwiających ocenę zgodnie z 

przyjętymi kryteriami w „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 

spowoduje odrzucenie oferty. 

 

Brak załączników oraz innych wymaganych dokumentów oraz, złożenie ich  

w niewłaściwej formie i o niewłaściwym czasie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  

 

 

 

 

3. Kryteria oceny oferty:  

 

Kryterium cena 

 

Cena – 100 pkt  

 

Punktacja będzie liczona w poniższy sposób: 

 

Najniższa cena łączna 

---------------------------------------- x 100 = ilość punktów  

Cena łączna ocenianej oferty  

 

 

Łącznie do zdobycia jest 100 pkt. 

 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która spełniła wymogi formalne i która 

uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.  

 

 

W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą 

najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty 

dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców  

i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie 

środkami.  

 

Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza w zakresie ceny zamówienia, gdy cena przekroczy kwotę budżetową z 

tym zastrzeżeniem, że istnieje możliwość prowadzenia negocjacji w celu obniżenia ceny 

podanej przez Wykonawcę. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli 

zaproponowana cena jest rażąco niska a w szczególności jeżeli jest niższa o 30% od 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.  

 

4. Formalności po wyborze oferty 

 

1. Informacja o wyniku postępowania będzie umieszczona na stronie www 

Zamawiającego 

2. Wszelkie zapytania dotyczące treści postępowania i prośby o wyjaśnienia prosimy 

kierować na adres e-mail: centrum@dobradentystka.pl 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty nie zawierającej wszystkich 

informacji.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w 

przypadku, gdy oceniani Wykonawcy otrzymali taką samą liczbę punktów oraz 

negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami.  

 

5. Informacje administracyjne 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania 

bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania 

przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcą żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego (Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących 

im roszczeń). 

2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści 

niniejszego zapytania ofertowego beż wydłużenia terminu na złożenie oferty. 
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3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego 

określonego działania. 

4. Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do 

akceptacji oferty, w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową i nie 

zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia ofert.  

5. Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia 

którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia 

bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

6. O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi 

wybranego Wykonawcę. 
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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

dotyczący projektu pt.  

 

„Poszerzenie działalności Centrum Implantologii i Ortodoncji Adrianna Badora o 

kompleksową diagnostykę oraz wirtualne 

obrazowanie i prototypowanie w pracach implantologicznych”  

 

o numerze: WND-RPSL.03.02.00-24-0289/17-001 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa…………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………….….…… 

E-mail/Telefon……………………………………………………………………………………. 

NIP…………………………………………………. REGON………………….……………………… 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

BADORA ADRIANNA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA 

ul. Barujec 11 D 

43-438 Brenna 

Telefon kontaktowy:  887 861 812 

e-mail:    centrum@dobradentystka.pl 

Osoba do kontaktu:  Adrianna Badora 

 

1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż: 

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu;  

b) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte; 

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym;  

d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego 

zamówienia;  

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;  
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f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 

zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru);  

g) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.  

2. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 

zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.  

 

 

Kryterium cena: 

Zaproponowana cena brutto……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

(data, podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie dotyczące udzielenie zamówienia w ramach 

projektu pt. „Poszerzenie działalności Centrum Implantologii i Ortodoncji Adrianna Badora o 

kompleksową diagnostykę oraz wirtualne obrazowanie i prototypowanie w pracach 

implantologicznych”  o numerze: WND-RPSL.03.02.00-24-0289/17-001, oświadczam, że nie 

zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy ………………………………………., 

a osobami upoważnionymi przez firmę do zaciągania zobowiązań, oraz osobami 

wykonującymi w imieniu firmy czynności związanych z przygotowaniem oraz wyborem oferty, 

a …………………………………………………….. (wpisać nazwę Wykonawcy).  

 

W szczególności: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

(data, podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O 

BRAKU INNYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie w ramach projektu pt. „Poszerzenie działalności 

Centrum Implantologii i Ortodoncji Adrianna Badora o kompleksową diagnostykę oraz 

wirtualne obrazowanie i prototypowanie w pracach implantologicznych” , o numerze: WND-

RPSL.03.02.00-24-0289/17-001, oświadczam, że: 

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem.  

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia co jest zgodne z kryteriami dostępu 

określonymi w Zapytaniu  

3. Posiadam zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia.  

Ponadto oświadczam, że:  

4. W stosunku do firmy …………………………………………….… nie otwarto likwidacji i nie 

ogłoszono jej upadłości.  

5. Firma ………………………………………nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.  

6. Firma …………………………………………………………………………………….. nie 

została skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data, podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


