ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017
W związku z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja i kompleksowa opieka nad osobą niesamodzielną
szansą na zdrowsze i lepsze życie w Rybniku i powiecie rybnickim” w ramach konkursu na
dofinansowanie projektów w ramach działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i
zdrowotne i poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych w ramach RPO WSL 2014-2020
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS-MED” Figura – Kluszczyńska Sylwia ogłasza nabór
ofert na dostawę platformy stabilometrycznej Alfa wraz z oprogramowaniem i osprzętem do
realizacji zadań́ w wyżej wymienionym projekcie
INFORMACJE O OGŁOSZENIU
Tytuł zamówienia:

Nabór ofert na dostawę platformy stabilometrycznej Alfa wraz z
oprogramowaniem i osprzętem do realizacji zadań w projekcie pn.
„Rehabilitacja i kompleksowa opieka nad osobą niesamodzielną
szansą na zdrowsze i lepsze życie w Rybniku i powiecie rybnickim”

Data ogłoszenia
zapytania ofertowego:

19.07.2017

Termin składania ofert:

11.08.2017

Miejsce i sposób
składania ofert:

1. Oferty wraz z załącznikami można składać:
a) pocztą lub osobiście na adres: ul. Grunwaldzka 66, 44-210
Rybnik
b) lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty email na adres pulsmed.projektue@onet.pl
2. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferty złożone
rozpatrywane.

Adres e-mail, na który
należy wysłać oferty:

Osoba do kontaktu w
sprawie ogłoszenia:
Nr telefonu osoby
upoważnionej do
kontaktu w sprawie
ogłoszenia:

po

wskazanym

terminie

pulsmed.projektue@onet.pl

Katarzyna Sobik-Mika

785 565 001
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nie

będą

Skrócony opis
przedmiotu zamówienia:

Platforma stabilometryczna ALFA wraz z oprogramowaniem i
osprzętem.

Kategoria ogłoszenia:

Dostawa

Kod CPV

33158400-6
Sprzęt do terapii mechanicznej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cel zamówienia:

Realizacja projektu pn. „Rehabilitacja i kompleksowa opieka nad osobą
niesamodzielną szansą na zdrowsze i lepsze życie w Rybniku i powiecie
rybnickim” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w
ramach działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i
zdrowotne i poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych w ramach
RPO WSL 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia:

Platforma stabilometryczna ALFA wraz z oprogramowaniem i
osprzętem
specyfikacja:
- ocena parametrów statycznych i dynamicznych związanych z
utrzymaniem równowagi na stabilnym podłożu,
- możliwość analizy COP podczas testów i treningów (długość ścieżki,
prędkość przemieszczania, odchylenie (osie x, y), dystrybucja
obciążenia, parametry pochodne),
- wykorzystanie biofeedbacku,
- szablony testów i programów treningowych oraz możliwość tworzenia
własnych,
- możliwość podłączenia kamer video rejestrującej testy/ćwiczenia
pacjenta,
- archiwizacja danych pacjentów zapewniająca rzetelny przebieg
terapii,
- dostępnych ćwiczeń.
Wyposażenie:
- platforma z oprogramowaniem (platforma, podest, kamera)
- zestaw osprzętu – stojak TV, stojak PC, komputer PC, PC monitor
dotykowy, monitor terapeuty, - wraz z osprzętem
Dane techniczne:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PULS-MED."
FIGURA-KLUSZCZYŃSKA SYLWIA
Ul. Grunwaldzka 66, 44-210 Rybnik,
tel. +48 785 565 007, e–mail: pulsmed.projektue@onet.pl
REGON 240116857, NIP 6471090135

Rehabilitacja i kompleksowa opieka nad osobą
niesamodzielną szansą na zdrowsze i lepsze życie w
Rybniku i powiecie rybnickim.
UDA-RPSL.09.02.06-24-07D1/16-00

Harmonogram realizacji
zamówienia:
Miejsce realizacji
zamówienia

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 550 x 550 x 80
Waga [kg]: 27
Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2017
Miejscem realizacji zlecenia będzie siedziba Zamawiającego przy ul.
Grunwaldzkiej 66, 44-210 Rybnik
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uprawnienia do wykonania
określonej działalności lub
czynności

Dostawca musi posiadać niezbędne doświadczenie, uprawnienia
oraz potencjał techniczny i ekonomiczny do realizacji zamówienia.
Dostawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej prawidłową realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki:

1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez
Oferenta części zamówienia podwykonawcom.
2.
Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 45 dni
od dnia terminu składania ofert tj. 25.09.2017

Lista
dokumentów/oświadczeń
wymaganych od
Wykonawcy:

1.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z
Zamawiającym – Załącznik do Zapytania Ofertowego.

KRYTERIA OCENY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Ocena odnosząca się do przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w systemie punktowym z
wagami w oparciu o następujące kryteria punktowane:
1.
Cena
brutto
Przedmiotu
Zapytania
Ofertowego
(maks.
85
pkt)
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna
zgodnie
z
poniższym
wzorem.
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 85) / cena oferty ocenianej
2.
Gwarancja
dla
Przedmiotu
Zapytania
Ofertowego
(maks.
15
pkt)
Oferta uzyska następujące liczby punktów w zależności od zaproponowanego terminu
gwarancji
Przedmiotu
Zapytania
Ofertowego:
•
czas
gwarancji
60
miesięcy
=
15
punktów,
•
czas
gwarancji
48
miesięcy
=
10
punktów,
•
czas
gwarancji
36
miesięcy
=
5
punktów,
•
czas
gwarancji
24
miesięcy
=
0
punktów,
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2. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Ostateczna punktacja danej
oferty będzie stanowić sumę punktów uzyskanych przez daną ofertę we wskazanych
kryteriach.
3. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent
pominie, jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym
kryterium.
4. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska
największą liczbę punktów.
6. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej
oferty/ofert, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie
zamówienia.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I OCENY OFERTY
Sposób
oferty:

przygotowania

1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania
ofertowego.
2. Oferta oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych /
kapitałowych z Zamawiającym winny być złożone w formie
oryginału. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę mogą
być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez Oferenta.
3. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane własnoręcznie
przez osobę składającą ofertę.
4. W cenie oferty Oferent winien uwzględnić wszystkie
zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji
zamówienia.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym
przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny oferty.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
8. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko
wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem
terminu składania ofert.
9. W przypadku zmiany oferty, Oferent składa pisemne
oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj
tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą
konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów,
Oferent winien te dokumenty złożyć równocześnie ze zmianą
oferty.
10. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne
oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje.
11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
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Sposób oceny oferty:

postępowaniu.
13. Oferent samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może
przedłużyć termin związania ofertą.
14. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert złożonych przez
Oferentów w oparciu o ocenę formalną, ocenę warunków udziału w
postępowaniu, a także ocenę kryteriów wyboru oferty.

I.

OCENA FORMALNA

1. Ocena formalna będzie dokonywana w systemie 0/1 wg
następujących kryteriów:
a) Oferta wraz z załącznikami została przygotowana zgodnie
z wytycznymi określonymi w punktach „Miejsce i sposób
składania ofert” oraz „Lista dokumentów/oświadczeń
wymaganych od Wykonawcy” niniejszego zapytania
ofertowego a także punktem „Sposób przygotowania
oferty” niniejszego załącznika – 0/1
b) Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia – 0/1
2. Zamawiający dokona oceny formalnej przez zastosowanie
systemu spełnia/nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z
kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem Oferty.
3. Podczas oceny formalnej Zamawiający dopuszcza możliwość
jednorazowego wezwania Wykonawców, którzy we wskazanym
w Zapytaniu Ofertowym terminie złożyli jedną ofertę, ale zawiera
ona uchybienia/braki, wyznaczając w tym celu odpowiedni
termin oraz zakres uzupełnień. Niedotrzymanie tego terminu
oraz dokonanie uzupełnień wykraczających poza wskazane w
wezwaniu będzie skutkować odrzuceniem ofert z przyczyn
formalnych. Uzupełnieniom podlegają jedynie braki o
charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany
warunków złożonych ofert.
4. Do dalszego etapu dopuszczone będą jedynie oferty spełniające
ocenę formalną.

II.

OCENA SPEŁNIENIA
POSTĘPOWANIU

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonywana w systemie 0/1 wg następujących kryteriów:
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a) Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z punktem
„Wykluczenia” niniejszego Zapytania Ofertowego– 0/1
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu przez zastosowanie systemu spełnia/nie spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków będzie skutkowało
odrzuceniem Oferty.
3. W tym etapie oceny nie dopuszcza się możliwości poprawy
oferty.
4. Do dalszego etapu dopuszczone będą jedynie oferty spełniające
warunki udziału w postępowaniu.

III.

OCENA KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

1. Ocena odnosząca się do przedmiotu zamówienia będzie
dokonywana w systemie punktowym z wagami wg. kryteriów,
wag i sposobu przyznawania punktów określonych w punkcie
„Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji” niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Zamawiający może odrzucić ofertę, której wartość uzna za rażąco
niską.

IV.

ROZSTZRYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający poinformuje wybranego Oferenta, który złożył
Pozostałe informacje:

ofertę o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego
zapytania. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz
zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów
wraz z wyjaśnieniami będą publikowane m.in. na stronie
internetowej Zamawiającego. Stają się one integralną częścią
zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile
taki zostanie wyznaczony.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia
postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy
na realizację zamówienia w przypadku, gdy z powodu
okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć,
udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z
innych przyczyn stało się niecelowe.
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Oferentów
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Wykluczenia:

dotyczące treści zapytania ofertowego, jeżeli wniosek o
udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie
terminu wskazanego powyżej lub dotyczy już udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
4. Oferty oraz wszelkie inne załączniki składane w trakcie
postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie
wskazanych przez Oferenta – informacji stanowiących tajemnicę
Oferenta.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia
postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy
na realizację zamówienia w przypadku, gdy z powodu
okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć,
udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z
innych przyczyn stało się niecelowe.
6. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka
Zamawiający
zamierzał
przeznaczyć
na
realizację
zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje zwiększyć te
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą
zawarcie umowy;
d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
7. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie
przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w
przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z
powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się
wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty
powiązane osobowo i 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
przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub
spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu
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nadzorczego

lub

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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,
5) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy
wykonawcą a zamawiającym, w ramach której jeden w
wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na
drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również
wówczas, gdy zamawiający i wykonawca pozostają w
takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych
działających wspólnie.

Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku
powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (oświadczenie
stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego).
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