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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego stomatologicznego skanera wenątrzustnego
marki Medit wraz z zestawem: komputer PC, moniotr, asystor jezdny.
Minimalna dokładność odwzorowania
Pojedyncza Korona:
- dokładność skanowania (accuracy) = 5.3 µm. (±0.34 µm);
- precyzja skanowania (consistency) = 3.2 µn (±0.49 µm)
Jeden kwadrant (ćwiartka) : ±25 µm; Cały łuk : ±50 µm

Minimalne parametry komputera:
Mainboard: MSI Z390M
CPU: i9 10900KF
GPU: GTX 1660
RAM: DDR4 32GB
SSD: ~500GB
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
Podstawowym kryterium oceny będzie:

Cena brutto – uwzględniająca wszystkie koszty brutto podane w PLN jakie poniesie
Zamawiający w związku z zakupem przedmiotu zamówienia,
Okres gwarancji.

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Cena brutto – 80%
Okres gwarancji - 20%

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

–

Kryterium ceny:
zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyniku osiągniętej liczby Punktow,
kryterium cen brutto wyliczonych o wzór:
C= (cena brutto najniższej oferty/cena brutto rozpatrywanej oferty) x 80 = illość punktów
Gwarancja 5 lat – 20 punktów, Gwarancja od 4 do 2 lat – 15 punktów, Gwarancja mniej niż
2 lata – 10 punktów

6. Termin składania ofert
Do 17.11.2020
7. Miejsce i sposób składania ofert
Na adres e-mail: dawid.dabrowski2@gmail.com

8. Termin realizacji umowy
Do końca 2020 roku
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Dawid Dąbrowski
dawid.dabrowski2@gmail.com
tel: 516-386-748
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
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy
podpisanej z Wykonawcą, m.in. w zakresie terminu dostawy i terminu płatności za
porozumieniem stron.

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

Bez możlwiośći składania ofert częściowych.

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
Bez możlwiości składania ofert wariantowych.

