Olsztyn, 12.10.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/5.2/DDOM
DOTYCZY DOSTARCZENIA SPRZĘTU DO REHABILITACJI DLA DZIENNEGO DOMU
OPIEKI CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ W OLSZTYNIE
I.

ZAMAWIAJĄCY
Caritas Archidiecezji Warmińskiej
ul. Grunwaldzka 45
10-125 Olsztyn
NIP: 739-020-82-83
REGON: 040013112
KRS: 0000245507

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Kody CPV: 33100000-1 – urządzenia medyczne.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu i akcesoriów do rehabilitacji dla
Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny
Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.0000-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania
projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające
dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Zamówienie dotyczy dostarczenia następującego sprzętu:
a) aparat do światłolecznictwa – 1 sztuka
 lampa umożliwiająca naświetlanie promieniowaniem widzialnym,
podczerwonym lub ultrafioletowym – miejscowe;
 lampa na stelażu wyposażonym w kółka jezdne;
 regulacja jasności;
 wyposażona w co najmniej 2 filtry (czerwony i niebieski) oraz zegar
zabiegowy;
 możliwość programowania sekwencji zabiegowych;
 okulary ochronne (min. 2 pary).
b) aparat do elektroterapii – 1 sztuka
 urządzenie umożliwiające prowadzenie następujących zabiegów
rehabilitacyjnych: galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza,
prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TRANS, prądy
TRAEBERTA, ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza;
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c) aparat do magnetoterapii – 1 sztuka
 urządzenie generujące impulsowe pole magnetyczne wysokiej częstotliwości
oraz impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości;
 wyposażone w co najmniej 2 aplikatory płaskie;
 posiadające co najmniej 20 zdefiniowanych programów terapeutycznych dla
poszczególnych schorzeń;
d) urządzenie do krioterapii – 1 sztuka
 urządzenie pozwalające na prowadzenie zabiegów krioterapii miejscowej
z wykorzystaniem par azotu;
 możliwość regulacji natężenia zabiegu;
 objętość zbiornika azotu nie mniejsza niż 20 litrów.
e) laser diodowy biostymulujący – 1 sztuka
 sterownik do laseroterapii z aplikatorem skanującym i sondą punktową do
laseroterapii;
 tryb manualny i programowy;
 okulary ochronne do laseroterapii (min. 2 sztuki).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i jeżeli jest
wyrobem medycznym, powinien posiadać deklaracje zgodności, wpis lub zgłoszenie do
Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie
do obrotu i używania potwierdzającą, że oferowany wyrób medyczny spełnia
wymagania określone w ustawie ( Dz. U z 2010r, nr 107, poz.679 ze zm.). Wykonawca
przedstawi stosowny dokumenty potwierdzające wpis, powiadomienie, zgłoszenie
wyrobu medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych.
6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdego dostarczonego przedmiotu:
instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim, foldery informacyjne
dotyczące oferowanego sprzętu (zawierające opis, parametry, zdjęcie, karty
katalogowe), niezbędną dla użytkownika dokumentację techniczną, dokument
potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu
i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż
2015, zgodny z opisem, kompletny i po ustawieniu gotowy do użytku bez żadnych
dodatkowych zakupów.
8. Wykonawca na własny koszt przeszkoli wytypowanych pracowników Zamawiającego
w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonego sprzętu i aparatury oraz sporządzi
protokół z przeprowadzonego szkolenia w terminie do 7 dni od daty podpisania przez
strony protokołu przekazania przedmiotu zamówienia.
Projekt „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-000055/15-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona 2 z 6

9. Wykonawca powinien posiadać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis na
przedmiot zamówienia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanych serwisów na
terenie Polski. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia wykonanie nieodpłatnych
przeglądów okresowych zalecanych przez producenta.
10. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony, wniesiony oraz złożony i zamontowany
na koszt Wykonawcy do DDOM przy ul. Kościuszki 86 w Olsztynie.
III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji: do 31 października 2016 r.
Miejsce realizacji: ul. Kościuszki 86, 10-556 Olsztyn.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu terminu
składania ofert.
V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z informacjami
zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami
określonymi w tym dokumencie.
2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem
Zamawiającego.
3. Oferta musi być, pod rygorem odrzucenia oferty ze względu na braki formalne:
 sporządzona na załączonym wzorze;
 napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką;
 wypełniona w całości;
 podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia;
c) zapoznali się ze wzorem umowy i w pełni go akceptują;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację
zamówienia;
e) nie mają zaległości względem ZUS i US;
f) nie zostali wpisani do Krajowego Rejestru Długów lub innego podobnego rejestru.
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2.

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy:
a) powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Zarządem
Zamawiającego), przy czym 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 przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 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;
b) nie spełniający kryteriów wymienionych w punkcie VI.1.

3.

Wykonawcy przystępujący do postępowania obowiązani są przedstawić:
a) pisemną ofertę przygotowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
niniejszego zapytania (Zał. nr 1);
b) kosztorys z wyszczególnieniem kosztów dostawy poszczególnych elementów
zamówienia;
c) aktualny odpis (lub dokument równoważny) z KRS lub z właściwego rejestru;
d) w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo (oryginał lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy);
e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2);
f) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Zał. nr 3).

4.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę, wymienione w punkcie VI.3. Nie spełnienie
choćby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VII. FORMA, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana
 w formie papierowej (za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłki kurierskiej
lub dostarczona osobiście) na adres Zamawiającego (ul. Grunwaldzka 45, 10-125
Olsztyn) do 19 października 2016 roku do godziny 16.00 (w przypadku
przesyłania oferty pocztą, za datę dostarczenia uważa się datę wpłynięcia oferty
do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub
w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem „Zapytanie
ofertowe 2/5.2/DDOM – nie otwierać przed 20 października 2016 r.”;
 w formie elektronicznej – oferta oraz wszystkie wymagane załączniki (skany
dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną) należy przesłać na adres
mailowy olsztyn@caritas.pl do 19 października 2016 r. do północy, przy czym
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za termin otrzymania oferty uznaje się czas wpłynięcia oferty do skrzynki
mailowej Zamawiającego; dokumenty powinny zostać przesłane w formie pliku
(plików) archiwalnego (archiwalnych) o formacie (.zip), o nazwie „Zapytanie
ofertowe nr 2_5.2_DDOM” (pliki zostaną rozpakowane 20.10.2016 r.); w tytule
maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe 2/5.2/DDOM.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Nadesłane oferty nie będą zwracane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania
ofertowego albo nieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
VIII. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – ranga procentowa 85%;
b) Termin realizacji przedmiotu zamówienia – ranga procentowa 5%;
c) Gwarancja jakości i rękojmia za wady – ranga procentowa 10%
2. Punkty zostaną zsumowane wg wzoru:
S=C+T+G, gdzie:





S oznacza sumę punktów przyznanych badanej ofercie;
C oznacza liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium „cena”
T oznacza liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium „termin realizacji”
G oznacza liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium „gwarancja i rękojmia”

3. W kryterium „cena” punkty zostaną obliczone przy zastosowaniu następującego wzoru:
C=

𝐂𝐦𝐢𝐧
𝐂𝐛

𝐱 𝟖𝟓 𝐩𝐤𝐭

gdzie
 Cmin oznacza najniższą cenę brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych
ofert
 Cb oznacza cenę brutto (ogólną wartość zamówienia) badanej oferty
 C oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium „cena”
4. W kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia” punkty zostaną przyznane
w następujący sposób:
 termin realizacji przedmiotu zamówienia do 27.10.2016 – 5 pkt.
 termin realizacji przedmiotu zamówienia po dniu 27.10.2016 – 0 pkt.
5. W kryterium „gwarancja jakości i rękojmia za wady” punkty zostaną przyznane
w następujący sposób:
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 Gwarancja i rękojmia na okres do 24 miesięcy – 0 pkt.
 Gwarancja i rękojmia na okres od 24 do 36 miesięcy – 5 pkt
 Gwarancja i rękojmia na okres powyżej 36 miesięcy – 10 pkt.
6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
7. W przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na taką
samą ocenę punktową dwóch lub więcej ofert, Zamawiający przewiduje możliwość
negocjacji z Wykonawcami.
8. Nieścisłości w zakresie oferowanej ceny (inna cena w ofercie, inna wynikająca
z załączonego kosztorysu lub inna kwota podana liczbowo a inna słownie) skutkować
będą odrzuceniem oferty.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY
Ocena ofert zostanie dokonana 20.10.2016 r., a o wyniku oceny Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana, zostanie poinformowany telefonicznie. Wyniki wyboru najlepszej oferty
zostaną umieszczone także na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie
Konkurencyjności.
X.

MIEJSCE I TERMIN ZAWARCIA UMOWY
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w miejscu i terminie ustalonym przez
Zamawiającego z tym Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jednak nie później niż
3 dni robocze po wyborze Wykonawcy.

XI. DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pan Robert Krajewski,
tel. (89) 523-64-02, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, mail:
rkrajewski@caritas.pl
XII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków przystąpienia do postępowania.
3. Oświadczenie o braku powiązań.
4. Wzór umowy.
5. Kalkulacja kosztów.
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