ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

Firma Usługowo Doradcza Panorama Design
Emilia Wojciechowska
8741612261
Bladowo 1b 89 /500
1/FWI-C19/2020/152

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
D-ACTOR® to najnowsze urządzenie szwajcarskiej firmy Storz
Medical wykorzystujące technologię fali akustycznej (RSW) w zabiegach medycyny
estetycznej i fizjoterapii. Fala akustyczna stymuluje mechanicznie tkanki, poprawia
metabolizm komórkowy oraz stymuluje powstawanie nowych naczyń krwionośnych.
Najważniesjze parametry urządzenia:
Głowica R-SW 1-21 Hz; 0,3-5 Bar
Głowica V-actor 1-35 Hz; 1-5 Bar
W skład urządzenia wchodzi:
-

Urządzenie D-actor 100
Głowica R-SW
Aplikator D-20S
Aplikator 15T
Aplikator F15
Głowica V-actor
Aplikator duży do głowicy V-actor
Aplikator mały do głowicy V-actor
Uchwyt na głowicę R-SW
Uchwyt na głowicę V-actor
Stojak na tablet
Tablet
Wózek do urządzenia
Szczotka do czyszczenia kaniuli
Kaniula
Nabój
Klucz płaski 22
Klucz imbus 2,5
Komplet uszczelek
Przewód sieciowy

-

Instrukcja obsługi operatora głowicy R-SW
Intsrukcja obsługi operatora głowicy V-actor
Instrukcja obsługi operatora D-actor 100
Żel zabiegowy
Paszport techniczny

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe

3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kryteria oceny oferty
Parametry techniczne
Możliwość regulacji parametrów co 0,1 bara w głowicy R-SW
Rodzaje transmiterów (D-20S; 15T, F15)
Tablet do urządzenia
Wózek
Cena

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parametry techniczne – 60%
Możliwość regulacji parametrów co 0,1 bara w głowicy R-SW – 10%
Rodzaje transmiterów (D-20S; 15T, F15) – 15%
Tablet do urządzenia 5%
Wózek – 2%
Cena- 8%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
jw

6. Termin składania ofert
Do 20 sierpnia 2020r

7. Miejsce i sposób składania ofert
Adres e-miał : emilia.wojciechowska@lewiatan.pl

8. Termin realizacji umowy
Sierpień 2020r

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Emilia Wojciechowska

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Nie

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Nie

