INFORMACJA
Dnia 22.06.2017 r. poprawiono błędne logotypy umieszczone w zapytaniu ofertowym opublikowanym
12.06.2017.r.
Poza zmianą logotypów w zapytaniu ofertowym nie nastąpiły żadne inne zmiany, w związku z czym
nie wydłuża się terminu składania ofert.

Pisarzowice, 22.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2017
w ramach działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne” Poddziałanie 9.2.6: „Rozwój usług
zdrowotnych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Tytuł projektu:
"Poprawa dostępności i efektywności usług medycznych poprzez utworzenie Domowego Ośrodka Rehabilitacji
Środowiskowej (DORŚ) w Pisarzowicach."
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Justyna Noculak-Moskal Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Rehabilitacja”
43-330 Wilamowice
Ul. I. Paderewskiego 15A
Osoba do kontaktu: Justyna Noculak-Moskal, tel. : 600 349 793
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych horyzontalnych oraz
w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Mobilny aparat do elektroterapii – 1 komplet
- Dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe
- Baza wbudowanych programów (min.69) i sekwencji zabiegowych (min.38)
- Statystyki przeprowadzonych zabiegów
- Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- Podręczna lista programów i sekwencji ulubionych
- Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- Dostępne prądy:
interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, jednokanałowy (AMF))
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TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst)
TENS do porażeń spastycznych
Kotza / rosyjska stymulacja
tonoliza
diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
impulsowe (prostokątny, trójkątny)
impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny
unipolarne falujące
galwaniczny
mikroprądy

CPV : 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

2. Aparat do laseroterapii – 1 sztuka
- Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej współpracujący z aplikatorem: skanującym oraz prysznicowym i
sondami punktowymi
- tryby emisji: ciągły i impulsowy
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie
- Minimalnie:
30 programów dla sondy IR
20 programów dla sondy R
20 programów użytkownika
8 programów z częstotliwością Nogiera
30 programów z częstotliwością Volla
10 sekwencji dla sond punktowych
25 sekwencji dla aplikatorów skanujących

Kod CPV 33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii

3. Aparat do krioterapii – 1 sztuka
- Elektroniczny, jezdny aparat do krioterapii z obudową na 10 litrową butlę CO2
- Automatyczny wybór dysz nadmuchowych, bez konieczności przełączania przewodu
- wyposażony w dwie dysze nadmuchowe,
- Dysze wyposażone w diodowy wskaźnik temperatury gazu
- Dysze posiadają system regulujący siłę nadmuchu strumienia gazu na tkankę,
- Czynnik chłodzący: dwutlenek węgla CO2 w butlach syfonowych
- Ciśnienie pracy [MPa]: 5-6
- Regulacja temperatury w zakresie co najmniej [°C]: od -65 do -75
- Czas pracy (mrożenia) [min] - butla 10 litrów (7,5 kg), dysza nr 3: 45
- Czas pracy (mrożenia) [min] - butla 10 litrów (7,5 kg) dysza nr 1: 120
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Kod CPV - 33165000-4 - Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii

4. Urządzenie do masażu membranowego – 1 sztuka
- Maksymalnie 6 niezależnych stref masujących
- Możliwość pracy wszystkich dysz jednocześnie
- Minimum 6 fabrycznych programów do masażu
- Możliwość zapisania i ustawienia programów użytkownika
- podświetlenie LED u podstawy
- wbudowany system chłodzenia składający się z trzech radiatorów żeberkowych oraz wentylatorów, pozwalający
na ciągłą pracę urządzenia;
- system nie wymagający regularnego wymieniania ani uzupełniania medium chłodzącego
- system grzania wody, dający możliwość przygotowania urządzenia do pracy na określoną godzinę
- dotykowy panel sterujący
- opcja zamontowania czytnika kart, umożliwiającego łatwiejsze sprzedawanie zabiegów

Kod CPV 33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii

5. Wielostanowiskowe urządzenie do ćwiczeń typu atlas – 1 sztuka
- 4-stanowiskowy
- 4 urządzenia dla osób ćwiczących: butterfly (stos 100 kg), wypychanie dźwigni (stos 120 kg), wyciąg pionowy,
zginanie/prostowanie nóg, twister, ławka
- Wymiary max: 3 x 3,3 x 2,2 m

Kod CPV: 37440000-4 – Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

6. Wózek inwalidzki - 1 sztuka
- Szerokość całkowita: 57–67 cm
- Maksymalne obciążenie min.: 115 kg
- Szerokość po złożeniu max: 30 cm
- pas dla użytkownika
-podłokietniki z funkcją uchylania
-hamulec postojowy
-tylne koła pompowane o średnicy 24''
-przednie koła pełne gumowe o średnicy 8''
-aluminiowe ciągi
-szybkozłączka – funkcja szybkiego demontażu kół
-uchylne podnóżki
-koła tylne pełne gumowe
-krótki podłokietnik
-podnóżki z regulacją kąta zgięcia
-hamulec dla osoby prowadzącej

Wyposażenie:
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-taśma zabezpieczająca łydki
-pompka
-zestaw kluczy

Kod CPV: 33193100-0 Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie

7. Balkonik - 1 sztuka
- Wysokość od podłoża: 78-96 cm
- Waga max.: 2,4kg
- Maksymalne obciążenie min.: 100 kg
- wzmocniona aluminiowa rama
-dwie funkcje: statyczna i krocząca
-szerokie pole podparcia
-stabilny i długi zakres kroczenia
-miękkie piankowe uchwyty
-regulowana wysokość nóżek
-funkcja składania do transportu i przechowywania
-nóżka zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi

CPV: 33141720-3 Pomoce do chodzenia

8. Podpórka – 1 sztuka
- Regulacja wysokości uchwytów: 77-88 cm
- Waga max. : 8,2 kg
- Maksymalne obciążenie min.: 110 kg
-lekka aluminiowa rama
-regulowane na wysokość rączki
-hamulce z zaciskiem postojowym
-tapicerowane siedzisko z oparciem
-uchwyt na kule
-koszyk na zakupy z możliwością demontażu
-koła o wąskim przekroju i średnicy 8''
-funkcja składania do transportu
Wyposażenie:
-koszyk na zakupy
-oparcie

CPV: 33141720-3 Pomoce do chodzenia

9. Kula inwalidzka łokciowa – 1 komplet
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- wytrzymały uchwyt
- ergonomiczny kształt
- odpowiednio dobrany kąt łokciowy, dzięki któremu rozłożona zostaje siła nacisku na uchwyt
- lekki aluminiowy anodyzowany trzon zakończony gumową nasadką
- Regulacja wysokości: 94-116 cm
- Wysokość od podłoża do uchwytu: 67-89 cm
- Waga: max. 0,55 kg
- Maksymalne obciążenie min.: 115 kg

CPV: 33141710-0 - Kule

10. Kula inwalidzka pachowa – 1 komplet
- regulowany uchwyt
- miękkie podparci pod pachę
- szeroki zakres regulacji
- ergonomiczny kształt
- lekki aluminiowy trzon z gumową nasadką
- Regulacja wysokości: 114-134 cm
- Maksymalne obciążenie min. : 100 kg
- Waga max : 0,8 kg

CPV: 33141710-0 – Kule

11. Łóżko ortopedyczne wraz z materacami - 1 komplet
Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie:
- stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo
- 4-cześciowe łamane łoże drewniane
-precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące
-regulacja wysokości w zakresie od 40 do 81cm
-regulacja kąta zagłówka od 0o do70o
-stabilne barierki boczne
-możliwość transportu pacjenta
-silikonowe uchwyty poprzeczek łoża
-wysięgnik z uchwytem w standardzie
Specyfikacja
Wymiar zewnętrzny max. 103x221cm
Maksymalne obciążenie min. 135kg
Regulacja wysokości 40-81cm
Regulacja zagłówka 0o do 70o
Materac 1.:
- z pianki poliuretanowej oraz pokrowca zapinanego na zamek.
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- pokrowce z tkaniny paroprzepuszczalnej.
- Pianka pozwalająca na podtrzymanie pacjenta oraz odwzorowanie pozycji ułożeniowych.
Materac 2:
- Przeciwodleżynowy, bąbelkowy z pompą,
- przeznaczony jest do profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn
- budowa oparta na podzieleniu materaca na komory powietrzne pozwalająca na równomierne rozłożenie ciężaru
ciała pacjenta, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz dzięki doskonałym
właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy.
- pompa do materaca w zestawie
- Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy o konstrukcji bąbelkowej
- min. 130 komór (bąbelków) w układzie dwóch sekcji komór na przemian wypełnianych powietrzem
- Komory wypełniane powietrzem w cyklach co min. 12 minut
- Maksymalne waga użytkownika do 110 kg
- Zestaw do naprawy materaca (łatki i klej oraz bezpieczniki do pompy)
- Wykonany z PVC
- Wyłogi na końcach materaca pneumatycznego do podwinięcia pod materac sypialny
- Pompa z ręczną regulacją ciśnienia w materacu pozwala na jego dostosowanie do wagi użytkownika
- Zawieszki do mocowania pompy na łóżku;
- Produkt medyczny, atestowany.

Kod CPV: 33192110-6 Łóżka ortopedyczne

12. Orteza stanu kolanowego - 1 sztuka
Cechy produktu:
- typ post-op
-dwie szyny regulowane na długość
-zegary typu ROM z regulacją zakresu ruchów zgięcia i wyprostu
-system pasów obwodowych regulowanych i zapinanych rzepami oraz sprzączkami
-skokowa regulacja czterech poziomów podparcia
Dane techniczne:
- Zakres ruchomości: Zgięcie: 0° - 120° (co 10°)
- Wyprost: -10° - 40° (co 10°)
- Szybka blokada statyczna: Zakres: 0° - 40° (co 10°)
- Regulacja długości: Zewnętrzna: 53 - 66,5 cm (co 1,5 cm) Wewnętrzna: 26,5 – 37 cm (co 1,5 cm)

Kod CPV: 33141700-7 Wyroby ortopedyczne

13. Rotor kończyn dolnych – 1 sztuka
- rehabilitacyjny składany z licznikiem
Cechy produktu:
-obrotowe pokrętło z krótkim zakresem regulacji oporu
-pedały z pasami zabezpieczającymi stopę
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-nóżki zakończone gumowymi antypoślizgowymi nakładkami
-licznik z funkcją liczenia pełnych obrotów w ciągu minuty, czasu przejazdu i spalonych kalorii
Dane techniczne:
Wymiary podstawy max.: 39,5 cm x 47 cm
Max obciążenie: 30 kg

Kod CPV 33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii

14. Inhalator – 1 sztuka
- kompresyjny
- Wydajność ≥0,1ml/min
- Max ciśnienie kompresyjne ≥0,15MPa
- Max przepływ ≥10l/min
- Poziom hałasu ≤65dB

Kod CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

13. Rowerek rehabilitacyjny - 1 sztuka
- 8 Stopniowa regulacja oporu
- Koło 4 kg
- Regulacja wysokości siodła
- Zapięcia na rzep przy pedałach
- Hand Plus
- wielofunkcyjny licznik : PULS, czas, dystans, kalorie, Scan, prędkość, ODO
- nośność min. 100 KG

Kod CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

Termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 8 tygodni od podpisania umowy z wykonawcą.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Złożona oferta powinna zawierać:

nazwę i adres oferenta,

datę sporządzenia,

opis oferowanych urządzeń wraz ze specyfikacją, potwierdzającą co najmniej parametry wskazane
w niniejszym zapytaniu ofertowym,

wartość oferty (netto oraz brutto),

termin ważności oferty nie krótszy niż 60 dni od daty spływu oferty,

maksymalny czas realizacji zamówienia - nie dłuższy niż 8 tygodni od podpisania umowy z wykonawcą,

informacje na temat terminów i warunków płatności,

2. Oferta powinna zawierać Oświadczenie Oferenta dotyczące braku powiązań - Zgodnie z załącznikiem nr 1,
o których mowa również w punkcie VII.1 niniejszego zapytania.
3. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
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V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana:
 drogą mailową na adres: crpisarzowice@gmail.com (decyduje data i godzina wpływu maila do skrzynki
mailowej) lub
 za pośrednictwem poczty polskiej / kuriera (decyduje data fizycznego wpływu oferty) na adres:
Ul. Pańska 15A, 43-332 Pisarzowice
Termin składania ofert upływa w dniu: 14.07.2017 r. o godz. 18.00.
2. Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie zamawiającego www.centrumrehabilitacji-pisarzowice.pl
także rozesłano do min. 3 potencjalnych dostawców.
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VI. OCENA OFERT: (PROPONOWANE KRYTERIA WYBORU OFERT)
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp.

Nazwa

1.

Cena
całkowita
netto*

2.

Okres
gwarancji
w
miesiącach

Znaczenie

Sposób oceny oferty

80%

Punkty w ramach kryterium „cena całkowita netto” będą przyznawane
wg następującej formy:
cena minimalna w zbiorze
Punkty przyznane ofercie = -------------------------------------- × 100 × 80%
cena oferty rozpatrywanej

20%

Punkty w ramach kryterium „okres gwarancji w miesiącach” będą przyznawane
wg następującej formuły:
gwarancja oferty rozpatrywanej
Punkty przyznane ofercie = ------------------------------------------ × 100 × 20%
gwarancja najwyższa w zbiorze

* w przypadku oferty wyrażonej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego
dzień sporządzenia protokołu wyboru ofert.

2. Rozpatrzeniu podlegać będą tylko oferty spełniające następujące wymagania:

nazwa i adres oferenta,

elementy składowe i określone parametry techniczne,

cena oferty netto i brutto (cena brutto nie dotyczy sprzedaży wewnątrzwspólnotowej i spoza krajów UE),

okres gwarancji,

termin realizacji zamówienia.
3. Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
a) O możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu
składania ofert określonym w punkcie V.1. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany
o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone
od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie
będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
b) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
c)
Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego
d) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferenta, który nie wykaże spełniania warunku udziału
w postępowaniu w zakresie braku powiązań, o których mowa w pkt. VII ust. 1 niniejszego zapytania
ofertowego.
4.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem
korespondencji mailowej, strony internetowej Zamawiającego funkcjonującego pod adresem
www.centrumrehabilitacji-pisarzowice.pl.
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5.
6.

Do obliczania ilości punktów w kryterium „okres gwarancji w miesiącach” brana będzie suma okresów
gwarancji wszystkich urządzeń/ sprzętów.
Na każdą pozycję przedmiotu zamówienia można wskazać tylko 1 okres gwarancji.

VII.

INNE

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 związanych
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,
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,
e) pozostawaniu z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury bez wyboru oferty lub odwołania niniejszego
postępowania w przypadku:

wystąpienia niekorzystnych zjawisk ekonomicznych na rynku powodujących konieczność odstąpienia od
realizacji przedsięwzięcia,

gdy wartość oferty najkorzystniejszej jest wyższa od kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,

wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty:
a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się
przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia.
b) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:

terminy i warunki realizacji zamówienia,

terminy montażu i odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia (Zamawiający zastrzega sobie prawo
zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do wytworzonego / dostarczonego przez Oferenta, w szczególności do
jego parametrów technicznych i użytkowych).

terminy i warunki płatności,

inne okoliczności losowe.
Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty, Oferent
zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Oświadczenie o braku powiązań
…………………………………………………………………

(Podpis i pieczęć Zamawiającego)
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