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ZAPYTANIE OFE,RTOWE NR II2O17
na dostawg urz4dzefir

w ramach projektu pod tytulem:
,, Z akup inn ow ac yj n e g o nx am m o gr afu cy/i" ow e g o "

w ratrach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego nalata2Ol4-2020
(Europejski Fundusz Rozwoj u Regionalnego)

dla osi priorytetowej: III. KonkurencyjnoS6 MSP
dla dziatania: 3.2. Innowacje w MSP

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.00-24-001 41 16-00

OSRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHoRoB KoBIECYCH oRAz SCHoRZEN
SUTKA TOMMED - BULA TOMASZ zaprasza do przedstawienia oferty w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia publicznego, do kt6rego nie stosuje sig ustawy 2dnia29.01.2004 r. Prawo
zam1wien publicznych (tj.Dz.U.22015 r. poz.2164 2p62. zm.) - w mySl art. 4 pkt 8 tej ustawy

1. DANE ZAMAWIAJACEGO

OSRODEK DIAGNOSTYKT T LECZENIA CHoRoB KoBIECYCH oRAZ SCHoRZEN
SUTKA TOMMED - BULA TOMASZ
Ltl. Zelazna I 40-851 Katowice
Adres do korespondencji 40-662 Katowice ul. Fredry 22
tel:32 607 21 35

mail: oferty@tommed.pl
Strona internetowa: http://tommed.pl/
Godziny urzgdowania: Sekretariat ul. Fredry 22 w Katowicach - od poniedzialku do piqtku w
godzinach 8:00-16:00

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Przedmiotem zanr6wienia jest dostawa dla O6rodka Diagnostyki i Leczenia Chor6b Kobiecych oraz
Schorzeri Sutka TOMMED - Bula Tomasz urz4dzeh przeznaczonych do realizacji projektu o nr
umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.03.02.00-24-0014116-00 pod tytulem ,,Zakup innowacyjnego
mammografu cyfrowego".

2. Szczeg6louy opis przedrniotu zam6wienia stanowi Zalqczniki Nr t do Zapytania ofertowego.

3. Kod i nazwa wedlug Wsp6lnego Slownika Zarn6wieri CPV:

3311i650-2 Urzqdzeniadomammografii

33190000-8 R62ne urzqdzenia i produkty medyczne

48180000-3 Pakietyoprogramowaniamedycznego



33t97000-7

48820000-2

30211300-4

32420000-3

48620000-0

30231300-0

3023 1 100-8

30213000-5

48820000-2

3021 1300-4

32420000-3

48620000-0

30231300-0

30231100-8

30213000-5

Medyczne urzqdzenia komputerowe

Serwery

Platformy komputerowe

Urzqdzenia sieciowe

Systemy operacyjne

Monitory ekranowe

Terminale komputerowe

Komputery osobiste

Serwery;

Platformy komputerowe;

Urzqdzenia sieciowe;

Systemy operacyjne;

Monitory ekranowe

Terminale komputerowe

Komputery osobiste

3. TERMIN REALIZACJI UMOWY do 31.03.2017.

4. WARUNKI UDZ[A+-U W POSTEPOWANTU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANTA
OCENY ICH SPEI-NIENIA

Nie ustanowiono warunk6w udzialu. Nie ustalono sposobu dokonywania oceny warunk6w spelniania udzialu w
postgpowaniu.

5. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

1. W celu uniknigcia konfliktu interes6w zam6wienia publiczne, z wyj4tkiem zarn6wieri sektorowych, udzielane
przezBenelrcjenta nie bgd4cego podmiotem zobowiEzanynr do stosowania ustawy PZP zgodnie z art.3 usta\4y
PZP, nie mog4 byi udzielane podmiotom powiqzanym z nirn osobowo lub kapitalowo.

Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe t'ozumie sig wzajemne powiqzania miEdzy Beneflcjentem lub
osobami upowaZnionyrni do zaci4gania zobowi4zari w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonujqcymi w
inrieniu Beneficjenta czynnodci zwi4zane z przygotowanietn i przeprowadzeniem procedury wyboru v'ykonawcy
a Wykonawcq, polegaj4ce w szczeg6lnoSci na:

o uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,
r posiadaniu co najntniej 10 ''/otdzialow lub akcji,
. pelnieniu funkcji czlonka organu nadzotczego lub zarzqdzaj4cego, prokurenta, pelnornocnika,
r pozostawaniu w zwi4zktt rnalzeriskim, w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,

o pozostawanie z Wykonawc4 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 2e moze to budzii
w4tpliwoSci.



2. W celu wykazania braku powi4zarl kapitalowych lub osobowych Zarnawiajqcy Zqda zlozenia Oiwiaclczenia
o braku powiqzafi kapitalowych lub osobowyclz, wedlug wzoru stanowiqcego Zalqcznik Nr 4 d,o Zapytania
ofertowego.

6. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH I
PROCENTOWYCH DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY A TAKZE OPIS SPOSOBU
PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPET,NIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zarnawiaj4cy dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,jedynie sporir6d ofert uznanych za
wazne, kt6re nie zostan4 odrzucone i spelniaj4 wymogi formalne okreSlone w pkt. 10.

2. Przy wyborze oferty Zamawiaj4cy kierowad sig bgdzie nastgpujEcymi kryteriarni:

. cena - ranga procentowa 800%,
o termin realizacli przedmiotu zam6wienia - ranga procentowa l0olo,
. okres gwarancji udzielonej na mammograf - ranga procentowa 10o%

3. Punkty oferty zostan4 zsumowane wg wzoru:

So1: Co1 * Tor* GRor
gdzie:

Sor - suma punkt6w badanej ofetty,
Cor - iloS6 punkt6w uzyskanych za kryterium ,,cena",
Tor - ilo56 punk6w uzyskanych za ktyterium ,Jermin realizacji przedrniotu zam6wienia",
GRor - iloSi punkt6w uzyskanych za kryterium ,,okres gwarancji udzielonej na mammograf ".

4. W kryterium cena punkty zostan4 obliczone wedlug nastgpuj4cego wzoru:

C rnin
C or: ---------- x 80 Pkt.

Cb
gdzie:
Cor - ocena punktowa oferty w kryterium cena,
C min - najnilsza cetra brutto (og6lna wartoSd zam6wienia) spoSr6d waZnych i nieodrzuconych ofert,
C b - cena brutto ofefty badanej.

Obliczenia bgdE dokonywane w zaokr4gleniu do dw6ch miejsc po przecinku.

5. W kryterium termin rcalizacji przedmiotu zamtiwienia punkty zostan4przyznane w nastgpujqcy
spos6b:

Parametry punktowane

Ternrin realizacli przedrniotu zam6wienia - do dnia 15.03.2017 r.
Tak - 10 pkt.

Ternrin realizacji przedrniotu zant6wienia- po dniu 15.03.2017 r.
Tak - 0 pkt.

6. W kryterium okres gworancii udzielonei nq mommogrol punkty zostarlqprzyznane w nastgpuj4cy

spos6b:



Parametry punktowane

Tak - 10 pkt.

okres gwarancji udzielonej na mammograf do 36 m-cy Tak - 0 pkt.

7. Wynik.

. za Ilajkor zystnielsz|ofertg zostanie uznanaoferta, kt6ra uzyska najvtyzszqiloSd punkt6w,
o pozostale oferfy zostanq sklasyfikowane zgodnie z iloSci4 uzyskanych punkt6w,
c jeleli dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych kryteri6w oceny ofert,

Zamawiaj4cy sporir6d tych ofeft wybiera ofertg z nizszE cen1.

JeZeli po zastosowaniu powyzszego kryterium nadal nie bgdzie mozliwy uyb6r najkorzystniejszej oferty,
zastosowane zostan4 ostateczne negocjacje cenowe, w kt6rych wezm4 udzial wystawcy ofert.

W przypadku konieczno3ci przeprowadzenia negocjacji cenouych odbgd4 sig one w dniu 14.02.2017r. o godz.
L5:00 w siedzibie zamawiaj4cego przy ul. Fredry 22 w Katowicach.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT

1. Cena oferty bgdzie obliczona jako calkowita cena brutto (z obowi4zuj4cym podatkiem od towar6w i
uslug VAT).

2. Cena oferty powinna byi obliczona jako suma odpowiednich cen jednostkowych brutto (z
dokladnoSci4 do pelnych groszy, tj. dwdch miejsc po przecinku) przedmiotu zam6wienia.

3. Cena oferty bgdzie uwzglgdnia6 wszystkie zobowi4zania i koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu
zarn6wienia, zgodnie z wytnaganiami okreSlonymi w S':c:egdlotym opisie pr:edmiotu ,amdv)ienia,
stanowi4cym Zal1cznikNr 1 do Zapytania ofertolrego.

4. Ewentualne zni2ki, upusty, rabaty itp. musz4 byc zawarte w cenie oferty.
5. Cena oferty bgdzie wyraZona cyfrowo, z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku (brutto).
4. Cena oferty bgdzie okreSlona v'ylqcznie w zlotych polskich. Rozliczenia migdzy Zamawialqcym a

Wykonawc4 bgd4 prowadzone uyl4cznie w walucie polskiej.

8. ZMIANA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

l. W uzasadnionych przypadkach ZamawiajEcy ma prawo do zmiany treici Zapytania ofertotuego.

2. Zmiana lreici Zapytania ofertowego zostanie niezwlocznie zamieszczona na stlonach internetowych
htto://tommed.pl/ oraz www.bazakonkurency-inosci.funduszeeuropejskie.sov.pl i bgdzie wi424ca dla
Wykonawc6w.

9. WYJASNIENIA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

l. Zamawiajqcy udzieli wyjaSnieri pod warunkiem,2e Wykonawca zwr6ci sig o wyjaSnienie tre3ci
Zapytania ofertowego nie p6Zniej niz do polowy terminu skladania ofert okreSlonego w punkcie 1 1.1, w
jednej z form, o kt6rych mowa w punkcie 12.l.

2. Trei( zapytai wraz z wyjadnieniami treSci Zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie
internetowej http://tornmed.pll oraz www.bazakonkurency-inosci.funduszeeuropejskie.gov.ol

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

L Wykonawcy zobowiqzani s4 zapozna( sig dokladnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym
i przygotowai ofertg zgodnie zwymaganiam i okreSlonymi w tynt dokumencie.

okres gwarancji udzielonej na mammograf: 36 m-cy i powyzej



Zantawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czgSciowych.
Wykonawca moze zloLyc fylko jedn4 ofertg, kt6r'a powinna obejmowai caloSi zam6wienia.
Oferta powinna byd napisana w jEzyku polskim, w spos6b trwaly (na maszynie do pisania lub
komputerze).
Oferta musi byc zlozona na kolejno ponunlerowanych stronach, a numeracja stron powinna
rozpoczyna(, sig od nr. 1 na pierwszej stronie oferty (bez uwzglgdnienia strony tytulowel). Zal4czniki
do oferty stanowi4 jej integraln4 czgSi, nale|y je czytelnie oznaczyd odpowiednimi numerarni
kolejnymi.

6. Ewentualne poprawki w tekScie oferty rnusz4 byi naniesione w czyteh,y spos6b i parafowane przez
osobg/ osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta powinnabyl podpisana przez osoby'osoby upowainione do reprezentowania Wykonawcy.
Na ofertg skladajq sig nastgpuj4ce dokumenty:

1) wypelniony formularz ofertowy - ZalqcznikNr 2 do Zapytania ofertowego,
2) oSwiadczenie o braku powiqzafi kapitalowych lub osobowych - Zalqcznik Nr 4 do Zapytania

ofertowego,
3) aktualny wydruk z wlaiciwego rejestru lub z cenlrulnej ewiderucji i informacji o dzialalnoici

gospodarczej, jeieli odrgbne przepisy wymugajq wpisu clo tejestru lub ewidencji dzialalnoici
gospodarczej RP.

9. Wykonawca moze wprowadzil zmiany w zlozonej ofercie, pod warunkiefi, ze \czyfli to przed
uptywem terminu skladania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien dodatkowo umiesci6
informacjg,,ZMIANA OFERTY'.

10. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciqZaj qwylqcznie Oferenta.
I l. Ofetty po zlo2eniu i wyborze oferly najkorzystniejszej nie bgd4 zwraaarre Oferentom.

11. TER]VIIN SKI,ADANIA OFERT

1. Oferte naleZry zloLvd w terminie do 14.02.2017 eodz. 09:00.
2. Ofertg naleiry zlo2ryt, w jednej zfonn, o kt6rych mowa w punkcie 12.1.
3. Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie zlohenia oferty, zgodnie z wzorem stanowi4cym Zalqcznik Nr 5 do
Zapytania ofertowego w przypadku osobistego zlohenia oferty.

12. SPOS6B POROZUMIEWANIA SIE STRON

L OFERTY oraz innego rodzaj u KORESPONDENCJS (np. oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje) nalely przekazywa6 do Zamawiajqcego wjednej z poniZszych form:

. drog4 elektroniczn4 $kany dohumentdw) na adres: oferty@tommed.pl
o pisemnie (pocztq, kwierem lub osobiScie) do siedziby Zamawiaj4cego na adres:

O5rodek Diagnostyki i Leczenia Chor6b Kobiecych oraz Schorzerl Sutka TOMMED Bula
Tomasz ul. Fredry 22 40-662 Katowice, oferty skladane kurierem lub osobiScie do sekretariatu I
pigtro czynny od poniedzialku do piqtku w godz. 08:00 -16:00 w zamknigtej, opieczgtowanej
pieczqtk4 firmow4 Wykonawcy, kopercie z napisem:

,,Oferta na dostawg urzqdzefi dla Ofrodka Diagnostyki i Leczeniu Chordb Kobiecych oraz Schorzefi Sutka
TOMMED Bula Tomasz ul. Zelazna I 40-851 Katowicew ramuch projektu o nr umaw!) o doftnansowanie

aDA-RP5L.03.02.00-24-0014/16-00 pod tytulem ,,Zakup innowacyjnego mammografu cyfrowego".
Nr postgpowania 1/2017

2. Zadnego rodzaju korespontlencji ani ofert nie nale2y przekarywac na sluzbowe adresy e-mail
p racownik6w Zamaw iaj qce go.

13. OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert nastqpi w dniu 14.02.2017r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiajqcego, w Katowicach
przy ul. Fredry 22, w Sali Konferencyjnej usytuowanej na I pigtrze.

2.

3.

4.

5.

7.
8.

l.
I



W czynrrodci otwarcia ofert mog4 wzi4( ud,zial wszyscy Oferenci, kt6rzy zlo4li oferty.
BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda zebranym Oferentom kwotg, jak4 zamierua
przeznaczy( na sfinansowanie zam6wienia. Po otwarciu ka2dej z ofer1t zostan4 podane do wiadomoSci
zebranyrn informacje o Oferentach, ktorzy zloiryli ofer\t i zaoferowanych przez nich cenach
zarnieszczonych w formularzach ofertowych.

14. ZAMAWIAJACY NIE UWZGLEDNI OFERT

1 . Wykonawc6w , ktlrzy zloza, wiEcej niZ jedn4 ofertg w prowadzonyrn postgpowaniu.
2. Nieodpowiadaj4cych warunkom postgpowania okre6lonynr w Zapytaniu ofertotuym.
14. Z\o2onych po terminie okreSlonyrn w pkt. I l.l.

I5. WYNIK POSTEPOWANIA

1. O rvyborze najkorzystniejszej oferfy Zamawiaj4cy zawiadomi Oferent6w za po6rednictwem
korespondencji mailowej orazza poSrednictwem strony internetowej Zamawiaj4cego http://tommed.pll,
a takhe powszechnie dostgpnej strony internetowej
www.bazakonkurenc),jnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, podaj4c nazwq (firrng) i adres Wykonawcy,
kt6rego oferlg wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy) i adresy Wykonawc6w,
kt6rzy zloZyli oferty, wtaz ze streszczeniem oceny i por6wnania zloaonych ofert zawierajqcym
punktacjg, oraz o ofertach, kt6re zostaly odrzucone, oraz opublikuje wynik w swej siedzibie w miejscu
publicznie dostgpnym oraz na stronach http://tommed.pl/, a takae powszechnie dostgpnej stronie
internetowej www.bazakonkurencyj nosci.funduszeeuropej skie.sov.pl.

2. Na wniosek Oferenta, kt6ry zlozyl ofertg, Zamawiajqcy w terminie uzgodnionym z Oferentem,
udostgpnienia wnioskodawcy protok6l postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego.

16. ZAWARCIE UMOWY O ZAMOWIENIE PUBLICZNE

l. Po przeprowadzeniu procedury okreSlonej w Zapylaniu ofertotuym i podjgciu przez Zamawiajqcego
decyzji o zawarciu ulno\xy, Zamawiajqcy poinforrnuje wybranego Wykonawcg o terminie i miejscu
podpisania umowy.

2. Og6lne i szczeg5lowe warunki umowy, kt6re uwzglgdniane bgd4 w przyszlej umowie zawartej z
Wykonawc4 wybranyrn w wyniku niniejszego postgpowania, zostaly zamieszczone v, Zalqc:niku Nr 3
d o Zapy t a n i a ofe r t ov e go.

3. W Zalqc:niku Nr 3 do Zapytania ofertowego okredlono mo2liwo5ci dokonywania zmian w umowie i
warunki tych zmian.

4. Jezeli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sig od zawarcia
umowy, Zamawiaj4cy mo2e wybrai ofertg najkorzystniejsz4 spoSr6d pozostalych ofert.

I7. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiaj4cy nie wymaga zabezpieczenia naleZytego wykonania utnowy.

18. OSOBY DO KONTAKTOW ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO

1. w zakresie merytorycznym (sprawy dotycz4ce przedmiotu zam6wienia):

o Marta Bula tel:795 437 501 mail:oferty@tommed.pl

2. w zakresie formalnym (sprawy dotyczqce procedury):

o Mafta Bula tel: 795 437 501 mail: oferty@tommed.pl

4.



1 9. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zapytanie ofertowe podlega opublikowaniu na stronie internetowej Zamawiaj4cego http://tommed.pll,
a takze na powszechnie dostgpnej stronie internetowej
www.bazakonkurencvinosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i w siedzibie Zamawiajqcego przy ul. Fredry
22 w Katowicach w miejscu publicznie dostgpnyrn.

2. ZloZenie Zapylania ofertowego, jak tez otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest r6wnoznaczne z
udzieleniem zam6wienia przezZamawiaj4cego (nie rodzi skutk6w w postaci zawarcia umowy).

3. Oferfy Wykonawc6w uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe n1og4 stanowii podstawg do
udzielenia zam6wienia albo by6 podstaw4 do dalszych negocjacji.

5. Przebieg postgpowania zostanie udokumentowany w protokole postgpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego.

6. W trakcie trwania konkursu ofert nie bgd4 udzielane Zadne inforrnacje, kt6re moglyby miei wplyw na
tre66 skladanych ofert.

7. Zarnawiaj4cy zastrzega sobie prawo do:
a) Zamknigcia procedury bez wyboru oferty bez podania przyczyny
b) Odwolania niniejszego postgpowania bez podania przyczyny

8. Zantawiajqcy przewiduje moZliwoSi dokonania zrnian warunk6w umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w stosunku do tresci oferty.
a) Zamiany zakresu przedrniotu zam6wienia w przypadku wystqpienia okolicznoSci, kt6rych nie dalo

sig przewidzieC na dzieA zloLenia oferty, a kt6re s4 niezbgdne do uykonania zarn6wienia.
b) Innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, 2e zaszly okolicznoSci, kt6rych nie mozna bylo

przewidzied w chwili zlo\enia oferty.
Je7,eli Zantawiaj4cy uzna, 2e zaistniale okolicznoSci nie stanowi4 podstaw do zmiany oferty,
Wnioskodawca zobowiqzany jest do realizacli zad.ania zgodnie z przedstawion4 ofertq.

20. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJACYCH. ICH ZAKRES
ORAZ WARUNKI. NA JAKICH ZOSTANA UDZIELONE

l. Z.amawiajqcy nie planuje zam6wieti uzupelniaj4cych.

21. ZAI-ACZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

l. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia (Zal4czniki Nr 1 do Zapytania ofertovego),
2.Formularz ofertorvy (Zal4cznik Nr 2 do Zapytania ofertou,ego),
3. Wz6r umowy (Zal4cznik Nr 3 do Zapytania ofertowego),
4. Oiwiadczenie o braku powi1zai kapitalouych lub osobowych (Zalqcznik Nr 4 do Zapytania ofertovtego),
5. Wz6r potwierdzenia zloienia ofefi (Zalqcznik Nr 5 d,o Zapytania ofertottego),

(JSroLl.ri, r.irriiri,)it)lil i i,uczerlla
Cho16b K.obiecych oraz Schorzeir Sutka

TqlnqmE!}{;ZYr=SHr+
. ' u [,ek. med. Tomasz Bula
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