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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia

Laser do usuwania owłosienia z trzema wiązkami laserowymi: 755 nm (laser
aleksandrytowy), 808 nm (laser diodowy ), 1064 nm (laser neodymowo-yagowy). Moc
1600W. Zaopatrzony w system chłodzenia oraz przyjazny interfejs z możliwością ustawiania
parametrów na poziomie Inteligent oraz Expert.
Zakresy parametrów: częstotliwość 1-20 Hz, gęstość energii 1-10 J/ cm2.
Wyłącznik awaryjny, który blokuje urządzenie.

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

3. Kryteria oceny oferty
Posiadanie funkcji wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia:
– trzy wiązki lasera (755/808/1064 nm)
– moc 1600W
– system chłodzenia podczas zabiegu
– zakresy częstotliwości 1-20 Hz
– zakresy gęstości energii 1-10 J/ cm2
– interfejs z możliwością ustawiania perametrów w trybie Automatycznym = inteligent i Expert
= manualnym
– ilość impulsów na sekundę – 20/swyłącznik awaryjny
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty

trzy wiązki lasera (755/808/1064 nm) - 30%
moc 1600W – 20%
system chłodzenia podczas zabiegu – 10%
zakresy częstotliwości 1-20 Hz - 10%
zakresy gęstości energii 1-10 J/ cm2 -10%
ilość impulsów na sekundę – 20/s - 10%
interfejs z możliwością ustawiania perametrów w trybie Automatycznym = inteligent i
Expert = manualnym - 5%
wyłącznik awaryjny - 5%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

6. Termin składania ofert

7. Miejsce i sposób składania ofert

8. Termin realizacji umowy
Do 31.11.2020 roku
9. Kontakt w sprawie składania ofert

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

