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Dotyczy: zawtania ąfertowego ną dostqwę i instalacię s-vstemu radiografii q)frowej aparątu stomątologicznego
RTG dla Woiskowei Speciąlist]łcznej Przvchodni LekarskieLSPZoZ w Stąrgardzie Szczecińskim

ZAPROSZENIE
Dyrekcja Wojskowej SpecjalisĘcznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ

w Stargardzie

Szczecińskim

zaprasza do złożeniaofeĘ cenowej w trybie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia Ż9 stycznia 2004 r'
Prawo zamówień publicznych (t1. Dz' U. z 2013 t'' poz' 907 z poźniejszymi zmianami).

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa i instalacja systemu radiografii cyfrowej aparatu
stomatologicznęgo RTG dla Wojskowej SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej SPZoZ w Stargardzie
Szczecińskim wraz z usługą polegającą na szkolęniu personelu Zamawiającego w zakresie obsfugi
i uĄtkowania dostarczanego sprzętu.
Zahes rzeczow przedmiotu zamówienia obęjmuje w szczególności:
1) dostawę urządzei i oprogramowania, których parametry ilościowo-jakościowezostaĘ określone
w załączniku A,
Ż) wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i montazowych w celu ustawienia i podłączenia
dostarczony ch urządzeń i oprogramowania,
3) uruchomienie i przetestowanie sytemu i wszystkich vądzeit,
4) usługę polegającą na szkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i uzytkowania
dostarczanego sprzętu i oprogramowania.

Zamawiający wymaga' aby oferowane urządzenia i oprogramowanie:
' były fabrycznie nowe (rok produkcji: 2015),

. byb
.

.
.
.

nieużywane, nie byĘ przedmiotem wystaw bądźprezentacji, nie byĘ sprzętem
rekondycjonowanym' nie byĘ wcześniejwykorzysĘwane przez innego użytkownika doĘczy to także wszystkich częściskładowych' wyposazenia, akcesoriów, itp.,
był wolne od wad ftzycznych i prawnych, w szczególności nie naruszĘ jakichkolwiek praw
osób trzecich,
były kompletne i do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był
konieczny zakup dodatkowych elementów lub akcesoriów,
były dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
zobowiązującymi przepisami prawa' a w szczególności przepisami ustawy z dnia Ż0 maja
Ż0l0 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr l07 poz' 679 z poźtt. ztn.), a nadto posiadĄ
oznaczenieCE,
charakteryzowaĘ się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami
technicznymi i eksploatacyjnymi zgodnie z parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi
ws kazanym i w załączniku A do n i n i ej sze go zapytania o fertowe go.

Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na cĄ kompletny system radiografii
cyfrowej aparatu stomatologicznego RTG i zapewnienia jego serwisu w okresie trwania gwarancji
z częstotliwością zalecaną przez producenta na warunkach zgodnych z luu1maganiami Zamawiającego
określonymiwe wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytaniaofertowego.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu bezterminowej licencji na

uĄrtkowanie zainstalowanego oprogramowania.

Wykonawca zobowiązany jest wydaó Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy, wszelką
dokumentację niezbędną do prawidłowego korrystania z przedmiotu umowy, w tym: instrukcje
obsługi w języku polskim orazzobowiązany jest zaopatrzyć dostarczony sprzęt w etykiety producenta,
świadectwa homologacji i właściweceĘfikaty bezpieczeństwa w języku polskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Do oceny ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria: cena'

Dostawa nastąpi do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej sPZoZ w Stargardzie
Szczecińskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 0l.08'2015 r.
odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po jego doręczeniu Zamawiającemu, prawidłowym
komisyjnym uruchomieniu w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz przeszkoleniu personelu
Zamawiającego - na podstawie protokołu zdavtczo - odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli
Zamaw iającego i Wykonawcy.

Warunkiem wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym jest złożenie następujących dokumentów :
l. oferty cenowej (załącznik nr l),
Ż. Wypełnionego podpisanego przez. oferenta załącznika ,,A''
SPECYFIKACJA
PARAMETROW TECHNICZNO _ UZYTKOWYCH,
3. oświadczenia(załącznik nr 2),
4. Ulotki producenta, katalogi, dokumentację techniczną w języku polskim potwierdzające

5'

wymagane parametry zamawianego systemu,

Aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania
ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania na kaŻdym jego etapie, bez
podania przyczyn.

oferly wraz z innymi wymaganymi dokumentami, naleĘ dostarczyó w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 18.06.2015 r. do godz. 11:00.na adres:

woJsKoWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA sPZoZ,
Al. Żołnierza 37,

7 3 -
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pok. nr Ż02

0 Stargard Szczeciński.

oferta musi byó złożonaZamavłiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu
wewnętrznym z napisem ,,oferta cenowa - dostawa i instalacja systemu radiografii cyfrowej aparatu
stomatologicznego RTG dla Wojskowej SpecjalistycznejPrzychodniLekarskiej SPZOZ w Stargardzie
Szczecińskim. Nie otwieraó przed 18.06.2015 r' godz.17'30" orazznazwą i dokładnym adresem wraz
z numerami telefonów oferenta.

ofertę na|eĘ sporządzić w języku polskim, zgodnie
zaproszenia.

z

wzorami załączonymi do niniejszego

otwarcie ofert i ich komisyjne rozpatrzenie odbędzie się w dniu l8.06.2016 r' o godzi. 1 1.30.
o wynikach prac komisji oferenci zostaną poinformowani pisemnie, w terminie do 5 dni od dnia
rozpatrzenia ofert.

Z

oferentem, który zaoferuje najniŻszą cenę zostanie podpisana umowa na dostawę przedmiotu
zamówienia, któĘ projekt stanowi załączniknr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
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Zalącznikami do zapytania są :

l.
Ż.
3.
4.

Specyfikacja Parametrów Techniczno
oferta cenowa (załączniknr l),

oświadczenie (załączniknr 2),
Projekt umowy (załączniknr 3).
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Użytkowych - załącznik A,

