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

Neuron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5542513141

OBROŃCÓW HELU 4; 85-799 Bydgoszcz
1/FWI-C19/2020/440

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowoczesnych urządzeń rehabilitacyjnych zgodnie
z zamieszczoną poniżej specyfikacją
1. Profesjonalny zestaw treningowy i rehabilitacyjny z aparatami, linkami i podwieszkami z
wytrzymałą konstrukcją sufitową.
Wymiary: min. 78 cm x 182 cm
Max. obciążenie: 200 kg
Minimalna zawartość zestawu:
1 x urządzenie obrotowe do aparatów
3 x wielofunkcyjne urządzenie treningowe o wymiarach min. 670 mm x 230 mm x 90 mm
2 x podwieszka szeroka,
2 x podwieszka wąska,
1 x podwieszka dzielona,
1 x linka min. 5 m z klamrą,
2 x linka min. 60 cm czerwona,
2 x linka min. 30 cm czerwona,
2 x linka elastyczna min. 30 cm czarna,
2 x linka elastyczna min. 30 cm czerwona,
2 x linka elastyczna min. 60 cm czarna,
2 x linka elastyczna min. 60 cm czerwona,
1 x wałek min. 15x50 cm,
2 x poduszka sensomotoryczna,
4 x para uchwytów zwykłych,
1 x para uchwytów
2. Stół do rehabilitacji metodą Bobath i Vojta
Długość [cm]: min. 200
Wysokość [cm]: 50-99
Szerokość [cm]: min. 120

Masa [kg]: max. 126
Maksymalne obciążenie dynamiczne [kg]: 200
Maksymalne obciążenie statyczne [kg]: 350
- Rama wokół stołu pozwalająca na elektryczną regulację wysokości
- System elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu (od 50 do 99 cm)
Minimalne wyposażenie:
- 2 kółka kierunkowe (unoszone) i 2 stopki
3. Urządzenie do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii skojarzonej wraz z głowicą
820NM/300MW.
- min. trzy niezależne kanały zabiegowe (2 x elektroterapia + 1 x ultradźwięki)
- możliwość rozbudowy do czterech lub pięciu kanałów zabiegowych
- możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich
poszczególnych parametrów - czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp.
- min. monochromatyczny ekran LCD
- generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny
dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS
(symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id,
DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i
przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne
- krzywa I/T z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji
- możliwość pracy w trybie CC i CV
- graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna
- encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń
- gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów
- możliwość ustawiania sekwencji zabiegowych
- możliwość zapisania własnych procedur
- min. 3 rodzaje prądów w jednym zabiegu
Ultradźwięki:
- tryb pracy: ciągły i impulsowy
- dwuzakresowa terapia ultradźwiękowa za pomocą głowicy min. 4 cm2: 1 i 3 MHz
- kontrola kontaktu głowicy ze skórą: graficzna, świetlna i dźwiękowa, z możliwością modyfikacji lub
wyłączenia
- funkcja podgrzewania czoła głowicy: 29,4 ºC - 43,3 ºC
- częstotliwość impulsów: 16, 48 i 100 Hz
- współczynnik wypełnienia: 10, 20, 50 i 100 %
- moc wyjściowa: 0 - 3 W/cm2
- współczynnik niejednorodności wiązki BNR: < 6:1
- możliwość rozbudowy urządzenia o: 2 niezależne kanały do elektroterapii, 1 lub 2 moduły do
terapii podciśnieniowej, moduł diagnostyki mięśniowej sEMG i sEMG + stim, moduł terapii
laserowej, akumulator (moduł bateria)
4. Bieżnia rehabilitacyjna
- Prędkość regulowana w zakresie od 0,1 do 20 km/h
- Kąt nachylenia pasa od 0% do 22%
- Komputer oferujący kontrolę prędkości i kąta nachylenia, odliczanie zadanego czasu i
dystansu treningu, wyświetlacz LCD i LED (min. prędkość, czas, dystans, kąt nachylenia)
- Możliwość ustawienia min. 50 programów indywidualnych
- Programy wbudowane - min. 6
- Wbudowane treningi: kardio i spalanie kalorii

- Max. obciążenie 150 kg
- Wymiary (szer. x dł. x wys.): min. 70 cm x 188 x 142 cm
- Moc silnika min. 2 HP
- Testy (CHR, CWL, Runner test, Cooper test)
- Głośność <30 dB
- Pas bieżni amortyzowany
- Samosmarujący i samocentrujący pas bieżni
- Kółka transportowe
- Pomiar tętna przewodowy i bezprzewodowy
- min. Powierzchnia chodu 140x48 cm
Minimalne wyposażenie dodatkowe:
- poręcze min. 120 cm,
- siedzisko i podpórki pod pachy
Bieżnia musi posiadać certyfikat medyczny.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym i doświadczeniem do wykonania zamówienia (sposób dokumentacji: oświadczenie).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (sposób dokumentacji: oświadczenie).
Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są podmioty nie powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym (sposób dokumentacji: oświadczenie).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
· posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
· pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
3. Kryteria oceny oferty
- cena netto wykonania zamówienia (PLN)
- gwarancja (miesiące)
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących
kryteriów:
- cena netto wykonania zamówienia (PLN) – waga 70%
- gwarancja (miesiące) – waga 30%
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie
punktów za spełnienie kryterium ceny netto oraz udzielonej gwarancji. Ocenie podlegać będzie
łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość
punktów.
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Kryterium „cena netto wykonania zamówienia (PLN)”:
- Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 70 punktów;
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły
arytmetycznej:

(X/Y) x 70, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
Kryterium „gwarancja (miesiące)”:
Gwarancja jest liczona od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
Punkty są liczone w następujący sposób:
- Gwarancja 24 miesiące – 0 punktów
- Gwarancja 36 miesięcy – 10 punktów
- Gwarancja 48 miesięcy – 20 punktów
- Gwarancja 60 miesięcy – 30 punktów
6. Termin składania ofert
12.01.2021, godz. 12.00
7. Miejsce i sposób składania ofert
a. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. Oferty sporządzone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
Wszystkie strony oferty należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: neurondotacje@gmail.com
b. Oferta musi zawierać:
i. Pieczątkę firmową oferenta;
ii. Datę sporządzenia oferty;
iii. Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;
iv. Osobę do kontaktu w sprawie oferty;
v. Cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
vi. Liczbę miesięcy gwarancji;
vii. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;
viii. Załączniki potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy);
ix. Czytelny podpis oferenta;
c. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: neurondotacje@gmail.com
d. Ostateczny termin składania ofert upływa 12 stycznia 2021 roku, do godz. 12:00
e. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W tym celu musi złożyć do
Zamawiającego w formie mailowej oświadczenie (skan podpisanego dokumentu) o wycofaniu
oferty.
f. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
g. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie Zamówienia: Anna Muchalska, nr telefonu: 730 100
040. Zapytania dot. zamówienia prosimy wysyłać na adres mailowy: neurondotacje@gmail.com,
jednak nie później niż 72 godziny przed terminem składania ofert
h. Niniejsze Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia,
zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Informacja o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty
a. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert przystąpi do ich oceny.
b. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści
oferty. Oferent zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w terminie 1 dnia (24 godzin) od
otrzymania wezwania do wyjaśnień, przy czym wezwanie i wyjaśnienia mogą być realizowane drogą
elektroniczną (poprzez pocztę e-mail).
c. Oferta zostaje odrzucona w przypadku, gdy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

d. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę, która stanowi do 50% kwoty, jaką Zamawiający miał
zamiar przeznaczyć na zamówienie. W przypadku, gdy cena oscyluje w przedziale powyżej 50% do
70% kwoty, jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na zamówienie, wówczas oferent zostanie
wezwany do wyjaśnień w tym zakresie.
e. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie
wszystkich Wykonawców
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego lub udzielenia
zamówienia bez podania przyczyny.
Jeżeli w specyfikacji występują nazwy własne lub ściśle określone parametry, wówczas należy
założyć, że wymagany jest element o parametrach podobnych lub równoważnych do wskazanego.
8. Termin realizacji umowy
15.03.2021
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Anna Muchalska, nr telefonu: 730 100 040. Zapytania dot. zamówienia prosimy wysyłać na adres
mailowy: neurondotacje@gmail.com, jednak nie później niż 72 godziny przed terminem 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
a. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
i. terminów realizacji zdania;
ii. wydatków;
iii. zakresu;
iv. innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie
jego celu.
b. Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy mogą wymagać
zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania
zmiany umowy strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących
informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w
kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

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
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Zamawiający

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR OFERTY
Dotyczy: dostawy nowoczesnych urządzeń rehabilitacyjnych
Neuron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Obrońców Helu 4; 85-799 Bydgoszcz
NIP 5542513141; REGON 093083663; KRS 0000141094

Wykonawca
Adres
NIP
Regon/Pesel
Numer telefonu/fax
Osoba do kontaktu
Cena netto

………………………….. PLN netto

VAT

……………………….… PLN

Cena brutto

…………………………. PLN brutto

Gwarancja

…………………………. miesięcy

Przystępując do udziału w postępowaniu, oświadczamy, że:
1) Posiadamy wymaganą wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
2) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia;
3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) Nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a
wykonawcą, polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
5) Nie pozostajemy w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6) Zapoznaliśmy się z całością dokumentacji dla zapytania ofertowego, akceptujemy jej treść
i zobowiązujemy się zrealizować wskazany tam zakres na opisanych warunkach, zgodnie
ze złożoną ofertą. Treść zapytania ofertowego oraz warunki z niego wynikające stają się integralną
częścią niniejszej oferty.
Data i podpis
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