Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Kraków, dnia 9 marca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń medycznych EEG+EKG, które zostaną wykorzystane w
związku z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowiu
publicznym określonego w NPZ w ramach Zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych nr
NPZ.CO ZK_7_2016 pt. „Testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na
promocji zdrowia lub profilaktyce chorób innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe zbieranie, zarządzanie i archiwizowanie danych, pozyskiwanych podczas stwierdzania i rejestrowania
zgonu, w tym na miejscu ujawnienia zwłok”
1.

ZAMAWIAJĄCY

Silvermedia S.A.
Wadowicka 6, 30-415 Kraków
T/ +48 12 376 02 50
F/ +48 12 397 55 52
biuro@silvermedia.pl
www.silvermedia.pl
2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA – SZCZEGÓŁY

Przedmiotem zamówienia jest zakup 45 przenośnych urządzeń medycznych łączących w sobie
funkcjonalność urządzenia EKG i EEG, do badania czynności elektrofizjologicznej serca i mózgu, o
parametrach nie niższych niż:
 moduł EKG - min. 6-odprowadzeniowy,
 moduł EEG – 1-odprowadzeniowy,
 zasilanie – bateryjne,
 przetwornik A/C – min. 24b bit,
 urządzenie musi być wyrobem medycznym, posiadać znak CE i deklarację zgodności,
 urządzenie musi komunikować się z aplikacją zainstalowaną na urządzeniu przenośnym
(tablecie) za pomocą protokołu Bluetooth.
3.




WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferty można składać w formie papierowej lub elektronicznej (liczy się data wpływu).
Oferent nie ma możliwości zmiany oferty, warunków lub ceny po zakończeniu przetargu.
Oferty należy składać na załączonym do zapytania ofertowego Formularzu ofertowym. W przypadku
niezłożenia oferty na formularzu ofertowym, oferta musi zawierać:
o Dane oferenta,
o Datę oferty,
o Datę ważności oferty,
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o
o
o

Cenę netto wyrażoną w PLN,
Cenę dostawy,
Termin dostawy – przy czym oferty z terminem dłuższym niż 30/04/2017 zostaną
odrzucone.
Oferty, które nie będą zwierały powyższych danych, zostaną odrzucone ze względów formalnych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert zmodyfikować treść niniejszego zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazano zapytanie ofertowe.
Oferta przetargowa w formie elektronicznej lub papierowej, zgodna z warunkami, powinna zostać
przesłana na adres e-mail biuro@silvermedia.pl lub dostarczona do siedziby Silvermedia S.A.
Wadowicka 6, 30-415 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do 16/03/2017 r. (liczy się data wpływu).
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4.
Termin realizacji przedmiotu oferty:
 Rozpoczęcie wykonania zamówienia: po złożeniu zamówienia.
 Dostawa w terminie: do 30/04/2017.
5.

Kryteria wyboru Wykonawcy:

Kryterium cena – 100%
6.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu

Data ogłoszenia przetargu: 09/03/2017 r.
Termin składania ofert: 16/03/2017 r. oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi najpóźniej w dniu 23/03/2017
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
W przypadku zmiany warunków zamówienia, unieważnienia postępowania, niewybrania żadnej z
przedstawionych ofert bez podania przyczyny czy pozostawienia oferty niezgodnej z wymogami
niniejszego zapytania nie przysługują Oferentom żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent pozostaje związany ofertą do dnia rozstrzygnięcia przetargu, tj. do 23/03/2017.
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