
                      Wałbrzych, 20-12-2016 
   (miejsce i data) 

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 1  Przedsiębiorstwa i innowacje  
Działanie 1.5  „Rozwój produktów i usług w MŚP”  
Poddziałanie 1.5.2  „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”  
Schemat 1.5 A  Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP 

Zamawiający:  
Nazwa: mclinic  Magdalena Prugar 
Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Młynarska 24/2 
NIP: 8862407488 
REGON: 891057240 
Tel: 607084256 
Adres poczty elektronicznej: magdaprugar@gmail.com 

Przedmiot zmówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego 
pantomografu, fabrycznie nowego unitu stomatologicznego, fabrycznie nowego mikroskopu oraz 
fabrycznie nowego urządzenia RTG do wykonywania zdjeć cyfrowych . 
Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych                                            
wykonawczych. oraz prawnych. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu 
zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot 
zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. Oferowany przedmiot 
zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 
Zakres dostawy: 

Pantomograf - 1 szt. 
Kod CPV Zamówienia: „33111500-6 Stomatologiczne aparaty rentgenowskie” 

Unit stomatologiczny – 1 szt.  
Kod CPV Zamówienia: „33192400-6 Stanowiska stomatologiczne” 

Mikroskop - 1 szt. 
Kod CPV Zamówienia: „38510000-3- Mikroskopy” 

Urządzenie RTG do wykonywania zdjęć cyfrowych – 1 szt.  
Kod CPV Zamówienia: „33111500-6 Stomatologiczne aparaty rentgenowskie” 

Specyfikacja techniczna: 

Pantomograf  o następujących minimalnych parametrach technicznych : 
Min. parametry techniczne: 
Zasilanie napięciem 115-240V 
czas ekspozycji w zakresie min 8,0 a 10,0 s dorośli i 6,8- 8,0 s dzieci. 
Punkt ogniskowy min. 0,4mm x 0,4 mm a max 0,6 mm x 0,6mm 
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cykl roboczy min 1:00 a max 1:30 przy pełnej mocy 
Pantomograf powinien posiadać dwie uruchamiane dotykowo podpórki czołowe, wbudowaną przy 
rentgenach osłonę przed promieniowaniem rentgena, automatyczne ustawianie czasu ekspozycji , 
automatyczne określenie kształtu twarzy, dodatkowy kolimator przesuwający się blisko twarzy 
pacjenta, przystawkę 3D pozwalającą na wykonanie zdjęcia w technologii 3D. 

Unit stomatologiczny o następujących minimalnych parametrach technicznych: 
Min. parametry techniczne: 

Elektromechaniczny fotel dentystyczny z zakresem ruchu min 30 a max 90 
cm,  
udźwig max 200 kg,  
zagłówek z blokadą mechaniczną,  
pamięć pozycji” spluwaczkowej i automatyczny powrót do pozycji 0”,  
zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę 
przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia ,  
wychylany horyzontalnie sterownik nożny funkcji fotela i unitu (uruchamianie 
instrumentów, aktywacja przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywołanie 
pozycji „0” i „spluwaczkowej” z powrotem do ostatniej pozycji pracy z 
włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej),  
funkcja włącz/wyłącz pompę ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela.  
Dodatkowo unit powinien posiadać konsoletę lekarza z zakresem pracy w 
płaszczyźnie czołowej min 40 a max 45 cm z rękawami od góry wyposażona 
w pięć instrumentów: moduł trójdrożnej strzykawki w metalowej obudowie do 
sterylizacji, moduł turbinowy ze światłem, moduł skalera piezoelektrycznego, 
moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED (min 1000 a max 40000 obr./
min. ), hamulec rękawów. Ponadto unit powinien być wyposażony w 
aseptyczny panel sterowania przy konsolecie lekarza z możliwością regulacji i 
programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny , 
mikrosilnika i skalera poprzez trójpolowy cyfrowy wyświetlacz oraz w 
halogenowe lampy oświetlające pole pracy z dwustopniową regulacją 
natężenia światła (min 7500 a max 23000 lux) oraz pracą głowicy w dwóch 
płaszczyznach. 

(  2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020



Wymagany okres gwarancji dla urządzeń będących przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy od 
ich uruchomienia. 
   
Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 30-06-2017r. 
Miejsce realizacji projektu: 58-300 Wałbrzych, ul. Młynarska 24/2 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria: 

Cena: 
Cena netto oferty najtańszej 
------------------------------------- x 100 = ilość punktów 
Cena netto oferty badanej 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tą z najniższą ceną. Cena (wartość) netto i brutto musi 
zawierać wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia. Cenę należy zaokrąglić do dwóch 
miejsc po przecinku. 

Cenę jako jedyne kryterium zastosowano ze względu na fakt , że opisując przedmiot zamówienia 
Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego 
przedmiotu, które wskazał w specyfikacji technicznej. (patrz przepis art. 91 ust 2a Prawa zamówień 
publicznych sformułowany w oparciu o zapisy Dyrektywy 2014/24/UE). 

Mikroskop o następujących minimalnych parametrach technicznych : 
Min. parametry techniczne: 
Mikroskop powinien posiadać binokular o stałym kącie nachylenia 45 stopni, 
szerokokątny, z niezależną regulacją dioptrii.  
Obiektyw min 250 mm z wbudowaną śrubą makrometryczną,  
ledowe źródło światła,  
przedłużone ramię do min 90 cm.  
Zakres powiększeń w pięciu stopniach: od najmniejszego (x1,3) do 
największego (x 27) 

Urządzenie RTG do wykonywania zdjeć cyfrowych o następujących 
minimalnych parametrach technicznych: 
Min. parametry techniczne: 
punktowy aparat RTG powinien posiadać,  
 obrót głowicy w min 3 płaszczyznach,  
ogniskową min 0,2 a max 0,5 mm,  
możliwość montażu na unicie stomatologicznym,  
głowicę o wysokiej częstotliwości,  
bezprzewodowy pilot. 
  

Nazwa kryterium Waga kryterium 

Cena    -  C 100 %
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Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert zawiera taką samą cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli ofertę z taką 
samą ceną do złożenia ofert dodatkowych. Cena wskazana w ofercie dodatkowej nie może być wyższa 
niż cena wskazana w ofercie pierwotnej. 

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy/
transportu, instalacji, uruchomienia.  

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej 
walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty. 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Miejsce składania ofert: 58-300 Wałbrzych, ul. Młynarska 24/2 
Sposób: forma elektroniczna na podany adres e-mail: magdaprugar@gmail.com  lub forma papierowa 
na adres wskazany powyżej. 
Termin składania ofert: do dnia 31-01-2017r. do godz. 12.00. 
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się 
z ofertą zapoznać. 

Postawa do wykluczenia wykonawcy: 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym       
z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 
a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych. 
c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d)      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”. 

Ponadto, 

1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.  
2. zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich 

ofert 
3. nie dopuszcza się składania ofert częściowych 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na 
obiektywną ocenę oferty, ma także prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub 
dotyczących wyliczeń ceny ogółem. 

5. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia 
dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie. 
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6. Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli: zostanie złożona po upływie wyznaczonego 
terminu; treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego oraz w przypadku, 
gdy oferta nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu  
bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty. 
W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych uprawnień nie będzie 
przysługiwało Wykonawcom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności 
roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu. 

8. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu 
składania ofert 

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu 
wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy. 

10. Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Magdalena Prugar, tel: 607684256 

Z poważaniem, 
Magdalena Prugar 
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