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Zapytanie ofeńowe nr 2 l9.2.6.RPo wSL 12018

I. ZAMAWIAJĄCY

Revitamed Sp. z o. o.

41-800 Zabtze, ul. Wolności 5.02

organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego; Numer KRS: 000042511, NIP: 648-23-35-959 REGON:276709078

II. POSTANoWIENIA oGÓLNE

Revitamed Sp. z o. o, zaprasza do zł'oŻerua oferty, której celem będzie wyłonienie Wykonawcy

zapewniającego dostawę sprzętu medycznego do świadczenia specjalistycznych usług

medycznych z za|<resu ginekologii i urologii dla pacjentów niepełnosprawnych,

niesamodzielnych i zaleinych w ramach projektu pn.: ,,Wzrost dostępności do usług

zdrowotnych, w tym specjalistycznych usług z zakresl ginekologii i urologii dla osób

niepełnosprawnych, niesamodzielnych i za|einych w województwie śląskim'' realizowanego w

ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego 2OI4-2O20,

współfinansowanego ze środków Europej skiego Funduszu Społec znego.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności określonej w ,,Wytycznych w

zakresie kwaliJikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 _

2020" z 19 lipca 2017 r. o wartości szacunkowej przekraczajqcej 50 Ęs. PLN netto.

ilI. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego do świadczenta

specjalistycznych usług medycznych zzabesu ginekologii i urologii w warunkach

Projekt pn,: ,,Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w tym specjalistycznych usług z zakresu ginekologii
i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie ślqskim''
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ambulatoryjnych i w ramach opieki środowiskowej dla osób niepełnosprawnych,za\eżmych

i niesamodzielnYch.

Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania częściowe. Zarrnvnający dopuszoza

składanie ofert na jedno lub więcej zadanczęściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania

ofert wariantolvych.

Zadanieczęściowe nr 1: Specjalistyczny fotel ginekologiczno.rrrologiczny dostosowanego do

osób niepełnosprawnych.

Zadante częściowe nr 2: Przenośny aparatu UsG.

Zadarueczęścioye nr 3: Mobilny histeroskop diagnosĘczno-zabiegowego dla osób

niepełnosprawnych.

Zadanie częściowe nr 4: Lampa bezcieniowa, Lampa medyczrra na czoło.

Zadanie częściowe nr 5: Torba dla lekarzaprzeznaczonej na wizyty domowe.

Zadattle częściowe nr 6: Wózek dla osób niepełnosprawnych.

Zadarue częściowe nr 7: Elektroniczrra toaleta z firnkcją podmywania, dostosowanej dla osób

niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiofu zamówienia zawiera załącznikNr 2.

oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: Ustawie z dnta 20

maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. IJ.2201,0r Nr 107 poz.679).

Kod Wspólnego Słownika ZamówtęiCPV :

33000000.0 _ wządzenia medyczne,farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Iv. OPIS wARt'NKow UDZIAŁU w PosTĘPowA}nU

1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy będący osobami fizycznymi' osobami

prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, atak:Że wlw

Wykonawcy występujący wspólnie - spełniający warunki określone w niniejsz5rm Zapytanrl

ofeńowym. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidamą odpowiedzialnośó za

wykonanie przedmiotu zarrówięnia.

2. Wykonawcy, o których mowa powyżej mogą ubiegaó się o udzielenie zamówienią jeŻe|i 
l

Projekt pn.: ,,|ł'zrost dostępności do usług zdrowotnych, w Ęm specjalistycznych usług z zalresu ginekologii 2 l' 
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spełniają warunki w zakresie:

. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określońej

przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładaj4 obowiązek posiadania takich

uprawnień,

. posiadania wiedzy i doświadc zenia niezbędnego do realizacj i zamówienia'

. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia'

. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej z

załączni|<lem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków

określonych w rozdz. IV pkt I i 2, oraz podmioty powiązane z Zanawiającym osobowo lub

kapitałowo'

Przez powiqzania kapitałowe lub osobowe rozumie Się wzajemne powiqzania między

Zamawiajqcym lub osobąmi upoważnionymi do zaciqgania zobowiqzań w imieniu

Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynności nviqzane z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w

szczegóIności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej l0 oń udziałów lub akcji,

c) pełnieniufunkcji członka orgonu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta' petnomocnika,

d) pozostawaniu w nviqzku małżeńskim, w Stosunku polvewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, polcrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu ,,Oświadczenie o braku

powiązań kapitałowych'' stanowiącym za|ączniknr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (dostawy): maksymalnie 14 dni roboczych od

momentu podpisania umowy.

Projekt pn': ,,Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w Ęm specjalisĘcznych usług z ząkresu ginekologii 3
i urologii dlą osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie ślqskim,,
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VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kaidy z Wykonawców może ńoĘć:ofertę na jedno lub więcej zadaficzęściowychprzy"czym

na wybrane zadanlęczęściowe składa jedną ofertę. oferta powinna zaviteraó:

a) Wzór formularza ofeńowego - Załączniknr 1,

b) Kosztorys przygotowany na Załącznikunr2 - opis szczegółowy przedmiotu zamówienia"

c) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w zapytaniu - Załączniknr 3,

d) oświadczenie o braku powiązan osobowych lub kapitałowych z Zatnawiającym . Za|ącznik

nr 4,

e) Dokumenty potwi erdzające, ii zaproponowany asortyment jest dopuszczony do obrofu

i uzywania naobszatze RP zgodnie z wymogami ustawy zdrna}} maja 2010 r' o wyrobach

medycznych, orazdyrektywami UE (deklaracja zgodności) - jeżeli doĘczy'

f) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. odpis z KRS, który to odpis nie może byó starszy

niz 6 miesięcy od daty wystawienia, względnie dopuszcza sięjego kserokopie poświadczone za

zgodność z oryginałem tub elektroniczny odpis. KRS pobierany z systemu Ministerstwa

Sprawiedliwości) albo zaświadczerue o wpisie w CEIDG zgodne ztreściąart. 38 ust. 4 ustawy z

dnia 02.07.2004 r. z późn. zm. o swobodzie działalności gospodarczej dokument

wygenerowany ze strony www.ceids. gov.pl.

g) W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcę, na

podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa (upowaznienia), niezbędnym elementęm takiej

oferty jest oryginał bądź odpowiednio kserokopia poświadczona za zgodnośó z oryginałem

takiego pełnomocnictwa (upowazrrienia).

2. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie częściowe w Za|ączniku nr 1 i

2 na|eĘ zaznaczyć, zldania częściowe na które jest składana ofeńa, natomiast pozostałe

dokumenĘ wystarczy dołącz,yć Ęlko raz.

3. Treśó oferty musi odpowiadaó treści niniejszego zapytantaofertowego.

4. Wykonawc amoieptzedupływem terminu składania ofert zmienió lub wycofać ofertę.

5. Wykonawca poda kwotę oferty brutto w polskich złotych (PLN), a płatności odbędą się na

zasadach szczegółowo określonych w umowie. Cena oferty obejmować będzie wszystkie koszty

niezbędne do wykonania zamówienia (koszty dostawy). Wykonawca podaje wszystkie ceny z

dokładnością do drugiego miejsc a po przecinku. W cenie brutto nakeĘ uwzględnió podatek od

Projekt pn.: ,,Wzrost dostępności do usług z.drowotnych, w Ęm specjalisĘcznych usług z zak,resu ginekologii

i urologii dta osób iiepeł,osp,*ó"h, niesamodzielrlychi zileznych w woja,vództwie śIqskim',
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towarów i usług (VAT) w obowiązującej nadzieńotwarcia ofert stawce.

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŻerriem ofer.fy,

nieza|eźmie od wyniku postępowania. Zamawtający nie odpowiada za kosfy poniesione przez

WykonawcówwzwtqzkttzprzygotowaniemizŁoieniemoferty.

7 . Zamawiający dopusz cza mo Ż|iwo śó składani a o fert czę ś c i owych.

8. W przypadku oferty w wersji papierowej na kopercie na|eiy zamięścić,:

- nazwę i adres Zamawiającego (Revitamed Sp' z o, o., Zabrze, ul, Wolności 502),

-nazwę i adres Wykonawcy, .

- dopisek: Zapytanie ofertowe nr 2/9.2.6.RPO WSL/2018

9. W przypadku złoienia oferty w formie wiadomości elęktronicznej, Wykonawca wpisuje w

tytule maila: Zapytanie ofertowe nr 2/9.2'6.RPo WSL/2018 i załącza zeskanowaną ofertę, tj.

komplet zeskanowanych dokumentów, spełniających wszelkie wymagania formalno-prawne, tj.

np. pieczęcie, podpisy. Jednocześnie Wykonawca, w przypadku wybrania oferty jako

najkorzystniejszej, wymaga przedłoŻenia komplefu oryginalnych dokumentów (przesłanych

wcześniej drogą elektroniczną) do Biura projektu w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia

wyników.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. ofertę na|eŻy zł'oiyć do dnia 13.07.2018 r. za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: biuro@revitamed.pl, lub

-poczĘ, kuriera lub dostarczyó osobiście na adres: Revitamed Sp. z o. o..41.800 ?abrze. ul.

Kondratowicza lc (oferty składane osobiście lub kurierem do Biura projektu, II piętro, czynne

od pon. - pt.w godz. 8:00 do 15:00 w zamkniętej odpowiednio opisanej kopercie).

W przypadku dostarczania oferty drogą pocztową lub kurierem więący jest termin dotarcia

oferty do firmy Zamawiającego, nie zaś data nadania na poczcie/kurierowi.

2. oferty niekompletnę lub zŁoŻonę po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawcamoze przed upływem terminu składania ofert zmienió lub wycofaó swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zantawiający moŻe ządać od Wykonawców wyjaśnień

doĘczących treści złożonych ofert.

6. Otwarcie ofert zostanie dokonane w Biurze

Zabrze, ul. Kondratowicza lc w dniu 14.07.2018

7. Zapfiante ofertowe zamteszczono

projektu Zamawiającego Revitamed Sp. z o. o.

r .  o  godz .  11:00.

na stronie: www.revitamed.pl,

Projekt pn.: ,,|łzrost dostępności do usług zdrowotrrych, w Ęm specjalistyczrrych ustug z zaltresu ginekologii
i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie ślqskim,,
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do trzech potencjalnych Wykonawców.

8. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawc ów . za
pośrednictwem poczty elekfronicznej, strony intenretowej Zanawiającego www.revitamed.pl

oraz zarrieści informację na stronie: https://bazakonkurencvinosci.funduszeeuropeiskie.gov.p|/.

VIII. KRYTERIUM OCEI\-Y OFERTY

I. Zamawiający dokona oceny waznych ofęrt na podstawie następujących kryteriów:

C e na ofe r t ow a - runga procentowa 8 0Zo

Termin wykonania zamów ienia _ rutrgaprocentowa 20 oń

Zamawiający przyjmuj e zasadę iż, I%: 1 pkt.

Cena ofertowa musi obejmować:

1. wartośó przedmiofu zamówienia

2. podatek VAT

Termin realizacji rozumiany jest jako ilośó dni roboczych (pod pojęciem dzień roboczy

Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączenlem dni ustawowo wolnych od
pracy w godz. od 8.00 do 16.00), w jakich Wykonawcanea\inljeprzedmiot zamówienia.

Punkty oferty wyliczone zostaną wg następującego wzoru:

Sof = Cof + Tof gdzie:

Sof _ suma punktów badanej oferty

Cof _ ilośó punktów uzyskany ch za |<ryteillm c eną

Tof - ilośó punktów uzyskanych za kryteńlrrttermin realizacji

a) w kryterium cena punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matemaĘczny:

Cof = ( Cmin / Cb.) x 80 pkt, gdzie:

Cmin _najruzszacena spośród wazrrych i nieodrzuconych ofert,

Cb. - cena badanej ofeĘ,

Cof- ilośó punktów za cenę przyznarrych danej ofercie'

b) w kryterillm termin wylranania zamówienia punkĘ zostaną przyznane w następujący sposób:

Projekt pn.: ,,Wzrost dostępności do usług zdrowonych, w tym specjalisĘcznych usług z zalvesu ginekologii 6
i urologii dlą osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależtEch w wojavództwie ślqskim,,
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Tof : ( Tmin / Tb.) x 20 pkt. gdzie;

Tmin - najkrótszy termin,

Tb. - termin badanej oferty,

Tof- ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

2. Zanajkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta' która uzyskanajvtyiszą ilośó punktów.

TX.ISTOTNE WARUNKI UMOWY. ZMIANATRESCI UMOWY

1. Umowa z vtybrany Wykonawcą zostanie podpisana w miejscu i terminie ustalonym ptzez

Zmawiającego z tym Wykonawcą, którego ofeńa zostanie wybrana w okresie związania oferta.

Wykonawcy są związani ofertą przez3O dni.

2. Zakazuje się zmian postanowiei zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że koniecznośó takich zmian wynika z wystąpienia

co najmniej jednej z wymienionych poniżej okolicmości:

a) Zmiana umownego zakresu zamówienia - w prrypadku:

- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego Zptzyczynod niego nieza|eznych,

- jeie|i z powodu nadzvtyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby poŁączone z

nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron raŻącą stratą, czego strony nie

przewidywały ptzy zavtarciuumowy ($ 3571 kc).

b) Zmiana wynagrodzenia:

- w przypadku ustawowej zmiany lub powstania nowych okoliczności rzuĘących na zmianę

stawki procentowej podatku VAT w trakcie realizacji umowy przewiduje się możliwość

przeliczenia ceny umownej w stosuŃu do zmienionej stawki podatku VAT' w wyniku czego

ustalona zostanie ostateczna wańośó umowy' co zostanie wprowadzone do umowy w formie

aneksu.

ZmianawynagrodzeniamusibyćzatwietdzonaprzezZamawiającego.

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Barbara Sopala-Stopka pod numerem telefonu 668 699 685

oraz adresem e-mail: b.sopala@revitamed.pl.

Projekt pn.: ,,Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w tym specjalistyczrtych usług z zakresu ginekologii 7
i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie ślqskim,,
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XL ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do zapytania ofeńowego :

Załączriknr 1 _Wzór formularza ofertowego,

Załączmknr 2 - opis szczegółowy przedmiofu zamówienia (kosztorys),

ZaŁączttknr 3 _ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w zapqĄaniu,
Załącznknr 4 -oświadczetiao braku powi?an osobowych lub kapitałolvych
zZamawiającym'
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Projekt pn.: ,,Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w tym specjalisĘcznych usług z zakresu ginekologi
i urologii dla osób niepełnosprawrtych, niesamodzielrtychi zńeznych w woiewidztwie śIqskim,,


