Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014–2020
Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności
w zakresie rozwoju produktów i usług
Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

„Innowacyjny rozwój firmy dzięki zakupowi urządzeń i wdrożeniu
nowych usług kosmetyki medycznej i estetycznej”
Zapytanie ofertowe na zakup dwóch urządzeń dla świadczenia usług kosmetyki estetycznej oraz
medycznej:

1. Urządzenie do odnowy skóry ciała i twarzy oparte na technologiach laserowych.
2. Urządzenie do remodellingu skóry twarzy i ciała wykorzystujące technologię kriolipolizy i
sonotermolipolizy.

Kody CPV : 33100000-1 - Urządzenia medyczne
33128000-3 – Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii.
33150000-6 - Urządzenia do radioterapii , mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii.

Nazwa i adres zamawiającego:
Salon Kosmetyczny Beata Wątorowska
87-300 Brodnica ul Tylna 5
NIP 8741024239
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
Tomasz Wątorowski, tel. 607 560 362
Mail : t.watorowski@gmail.com
Tryb zamówienia: zamówienie powyżej kwoty 50 000 PLN, postępowanie o udzielenie
zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 20142020. Zamówienie związane z realizacja projektu pt. „Innowacyjny rozwój firmy dzięki zakupowi
urządzeń i wdrożeniu nowych usług kosmetyki medycznej i estetycznej” w ramach konkursu RPKP
2014-2020 Działania 1.6. Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.
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Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch urządzeń z których każde stanowi osobny przedmiot
zamówienia:
1.Urządzenie do odnowy skóry ciała i twarzy oparte na technologiach laserowych.
2.Urządzenie do remodellingu skóry twarzy i ciała wykorzystujące technologię kriolipolizy i
sonotermolipolizy.
Przedmioty zamówienia powinny posiadać:
- Certyfikaty: medyczny klasy II b, CE zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej nr 93/42/CEE dla
aparatury elektromedycznej,
- Specyfikację techniczną wyposażenia.
- Instrukcję obsługi w języku polskim.
- Minimum 12 miesięczną gwarancją w trakcie której Oferent zapewnia bezpłatną naprawę usterek z
dojazdem serwisanta do siedziby zamawiającego lub bezpłatne urządzenie zamienne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Urządzenie do odnowy skóry ciała i twarzy oparte na technologiach laserowych. Posiadające
łącznie następujące wyposażenie:
- zastosowanie kilku rodzajów technologii laserowej w jednym urządzeniu – minimum 3 głowice
laserowe ( diodowy - 810 nm, Nd-Yag -1064 nm, kalibrowane światło pulsacyjne CPL - spektrum
emisji: 550-1200 nm; 550-950 nm; 650-950 nm; 420-1200 nm; 695-1200 nm; 755-1200 nm)
- tryb pracy ciągłej lasera diodowego
- kontrola temperatury
- możliwość rozbudowy o kolejne technologie laserowe w przyszłości ( dodatkowe głowice)
2.Urządzenie do remodellingu skóry twarzy i ciała wykorzystujące technologię kriolipolizy i
sonotermolipolizy.
Posiadające łącznie następujące wyposażenie:
- urządzenie medyczne do, sonotermolipolizy oraz kriolipolizy, do zastosowania w zabiegach
medycyny i kosmetologii estetycznej na twarz i ciało, wykorzystujące technologię radiofrekwencji - RF
frakcyjny
Wykorzystujące łącznie następujące technologie:
- fala radiowa monopolarna + kawitacja ultradźwiękowa niskiej częstotliwości;
- światło laserowe lipolityczne + chłodzenie + masaż próżniowy ( vacuum);
- kriolipoliza + próżnia (vacuum) ;
- fala radiowa monopolarna + fala radiowa bipolarna + masaż próżniowy (vacuum) + C.I.T. (RF
frakcyjny).
Warunki udziału w postępowaniu:
a/ Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 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 przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
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- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 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.
b/ O realizację zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia.
c/ Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia.
Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji w
ramach kryteriów.
Kryteria oceny oferty :
Cena netto : 45 %
Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym : 25%
Gwarancja i serwis w zakresie przekraczającej warunek pkt.3 : 15 %
Termin realizacji : 15 %
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 45% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 45 pkt.) wyliczona według wzoru:
najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------- x 45 pkt.
cena netto wskazana w badanej ofercie
Brane pod uwagę będą wartości netto (bez podatku VAT) wrażone w PLN. W sytuacji, gdy cena
podana w ofercie nie będzie wyrażona w PLN, w celu przeliczania jej na PLN zastosowany zostanie
kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.
Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym – 25 % - 25 pkt.
Okres reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w badanej ofercie
----------------------------------------------------------------------------------------- x 25 pkt
Najdłuższy okres reakcji serwisowej wśród otrzymanych ofert
Gwarancja (w miesiącach): 15% - wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 15 pkt.) wyliczona
według wzoru:
Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie
-------------------------------------------------------------------- x 15 pkt.
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert
Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru urządzeń.
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Termin realizacji liczony w dniach od dnia podpisania umowy : 15% - wartość punktowa kryterium
„termin realizacji” (max 15 pkt.) wyliczone według wzoru:
najkrótszy termin realizacji wśród otrzymanych ofert
-------------------------------------------------------------------- x 15 pkt.
termin realizacji wskazany w badanej ofercie
UWAGA: maksymalny czas dostawy do 15.02.2018r. Dostawca może wykonać zamówienie wcześniej
niż wyznaczony termin ostateczny.
Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, komputerowo. Oferta powinna zostać
podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta.
W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania w oparciu
o opisane w pkt. 6 kryteria wyboru. Jeśli w treści oferty zabraknie ww. informacji lub będzie niejasna
dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie zwrócić się do Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub
udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
W ofercie powinien zostać wskazany termin ważności oferty, zgodny z punktem 5 niniejszego
zapytania ofertowego.
W ofercie powinna być wskazana cena netto urządzenia wraz z jego montażem w siedzibie
Zamawiającego, okres gwarancji oraz czas realizacji.

Każdy oferent może złożyć jedna ofertę.
Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego
prowadzenia bez podania przyczyny.
Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
Miejsce i termin realizacji zamówienia oraz okres związania z ofertą.
Miejsce realizacji zamówienia: 87-300, Brodnica ul Tylna 5
Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 15.02.2018 r. Jest to termin ostateczny. Dostawca
może wykonać zamówienie wcześniej niż wyznaczony termin ostateczny.
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: t.watorowski@gmail.com.
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Oferty można również składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przy czym
za termin wpływu oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na adres Zamawiającego tj.: Salon
Kosmetyczny Beata Wątorowska, 87-300 Brodnica ul Tylna 5

Termin składania ofert : 19.01.2018 – 26.01.2018
Terminem złożenia oferty jest termin wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym
terminie nie będą rozpatrywane.
Okres związania z ofertą : do 25.02.2018.
Rozstrzygnięcie wyboru ofert.
Zamówienie zostanie rozstrzygnięte w okresie do 3 dni roboczych po dniu zakończenia terminu
składania ofert przez powołaną komisję wskazana przez właściciela firmy, która dokona wyboru
najlepszej oferty w formie protokołu z posiedzenia komisji. Od powyższego wyboru nie służy
odwołanie. Po dokonaniu wyboru zainteresowane strony zostaną poinformowane, na pisemne
życzenie stron zostanie przedstawiony protokół z wyboru.
Na stronie internetowej http://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ zostanie zamieszczona
informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty. Powyższa informacja zostanie również
przesłana wszystkim oferentom, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Po rozstrzygnięciu postępowania z wybraną firmą zostanie podpisana umowa, której zapisy zostaną
określone odrębnie ale będą wynikać z warunków przedstawionych w wybranej ofercie.
Warunki zmiany umowy.
Zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być
wprowadzane z następujących powodów:
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.
- zmiany ustanawiane będą w formie aneksu do umowy zawartej z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami w różnej
dowolnej wybranej przez siebie formie, np.: rozmowa telefoniczna, korespondencja mailowa,
spotkanie negocjacyjne.
Informacje
Nazwa instytucji zamawiającej
Salon Kosmetyczny Beata Wątorowska
Data zamieszczenia: 2018-01-19
Data składania ofert: 2018-01-26
Rodzaj zamówienia: dostawy inne
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Powiat: Powiat brodnicki
Gmina: Brodnica gmina miejska
Miejscowość: Brodnica

Strona 6

