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

PHUPIP Grażyna Ch.B.P. Wojciechowscy sp.j.
561 000 19 57
Bladowo 1b

1/FWI-C19/2020/81

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Urządzenie wielofunkcyjne – laser do usuwania owłosienie, zamykania naczynek,
usuwania przebarwień ( system nanosekundowy, system milisekundowy)
1 Parametry techniczne
Energia regulowana od 10 do 1000mJ
Pole działania o średnicy od 1 do 9mm
Długość światła : 532,1064,1320 nm
Waga do 25kg
Maksymalny pobór mocy: 1500W

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 spełnią kryteria
oceny oferty
3. Kryteria oceny oferty
1 Paramentry techniczne – 80 %
2 Cena – 20%

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

1 Parametry techniczne – 80% - 80 pkt
2 Cena – 20% - 20pkt

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1 Parametry techniczne -80% składających się z podziałem
Energia regulowana od 10 do 1000mJ – 20% - 20 pkt
Pole działania o średnicy od 1 do 9mm – 30% - 30pkt
Długość światła : 532,1064,1320 nm – 10% -10pkt
Waga do 25kg – 5% - 5pkt
Maksymalny pobór mocy: 1500W- 15% - 15pkt

2 Cena – 20% - 20pkt
Suma punktów oferty = Pt+C

6. Termin składania ofert
Do 10 12 2020r

7. Miejsce i sposób składania ofert
Patryk Wojciechowski Bladowo 1b 89-500 Tuchola
Adres e-mail: marketing@panoramatucholi.pl

8. Termin realizacji umowy
Grudzień 2020
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Patryk Wojciechowski
Tel 607 500 171
e-miał: marketing@panoramatucholi.pl
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

