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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Laser frakcyjny CO2 40W umożliwiający wykonanie różnorodnych zabiegów z zakresu
kosmetologii oraz medycyny estetycznej: soft peeling lub resurfacing, opracowanie blizn
zanikowych, opracowanie blizn przerostowych, opracowanie blizn potrądzikowych, redukcja
przebarwień, zwiększenie gęstości oraz napięcia skóry, poprawa owalu twarzy, lifting
powieki górnej, lifting biustu, opracowanie rozstępów, usuwanie zmian skórnych:
brodawek, włókniaków, głęboki lifting skóry.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy spełniają kryteria oceny
oferty.

3. Kryteria oceny oferty
Posiadanie poniższych funkcji i parametrów:
DOTYKOWY EKRAN, DŁUGOŚĆ FALI 10600nm, far-infrared laser CZĘSTOTLIWOŚĆ IMPULSU 33.3Hz CZAS
TRWANIA IMPULSU 0.1-10ms MOC 40W EMISJA LASEROWA Metal RF tube WIELKOŚĆ SKANOWANEJ
POWIERZCHNI 0.1mm*0.1mm do 20mm*20mm
Umożliwiających realizację poniższych zabiegów:

•
•
•
•
•
•
•

soft peeling lub resurfacing,
opracowanie blizn zanikowych,
opracowanie blizn przerostowych,
opracowanie blizn potrądzikowych
redukcja przebarwień,
zwiększenie gęstości oraz napięcia skóry,
poprawa owalu twarzy

•
•
•
•
•

lifting powieki górnej
lifting biustu,
opracowanie rozstępów,
usuwanie zmian skórnych: brodawek, włókniaków
głęboki lifting skóry

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
•

Posiadanie wszystkich parametrów zgodnych z kryteriami oceny: 100%

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

Posiadanie wszystkich parametrów zgodnych z kryteriami oceny: 100%

6. Termin składania ofert
Oferty powinny zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty można składać na adres poczty elektronicznej: info@imsnails.pl

8. Termin realizacji umowy
Do uzgodnienia
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Marcin Stelmaszyk
e-mail: info@imsnails.pl
Tel. 605 965 929
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

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

