Kalisz, dnia 30-11-2016
ARTUR GATKOWSKI
ul. Piekarska 11/13
62-800 Kalisz
NIP: 615-182-57-01
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/11/2016
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Zakup innowacyjnego wyposażenia
stomatologicznego w celu podniesienia konkurencyjności usług ARTDENT ARTUR GATKOWSKI” w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.,
Poddziałanie 1.5.2. Artur Gatkowski ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w
trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:
1. Przedmiot zamówienia:
1. Komputer stacjonarny - 4 szt.
2. Aparat cyfrowy - 1 szt.
Wspólny słownik zamówień (CPV)
1. Komputer stacjonarny - 4 szt. - 30200000-1 Urządzenia komputerowe
2. Aparat cyfrowy - 1 szt. - 38651000-3 Aparaty fotograficzne
Urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wskazane poniżej
(lub równoważne):
1. Komputer stacjonarny - 4 szt.- Komputerami będą zestawy (stacja robocza + monitor lub
typu „all-in-one”).
a. Komputer recepcyjny (1 szt.), na którym zainstalowany zostanie serwer danych,
będzie ustawiony w recepcji gabinetu i posiadał będzie minimalne parametry, które
zapewnią płynną pracę zainstalowanego oprogramowania do zarządzania gabinetem
stomatologicznym tj.


















pamięć 8 GB
procesor typu Intel i5
dysk twardy 1TB
system typu Windows 7 Professional lub Windows 8
Karta graficzna minimum typu Intel HD Graphics
Wbudowana kamera o rozdzielczości minimum HD
Wbudowany minimum jeden mikrofon
Wbudowane minimum dwa głośniki (Stereo)
Wbudowane gniazdo słuchawkowe 3,5mm
Wbudowany czytnik kart typu SDXC
Wbudowane minimum 4 porty typu USB 3.0, zgodne z USB 2.0
Wbudowane minimum 2 porty typu Thunderbolt w wersji minimum 1
Wbudowana karta sieciowa typu Ethernet 10/100/1000BASE-T ze złączem typu RJ-45
Bezprzewodowa klawiatura w technologii typu Bluetooth
Wbudowana karta sieci bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi
Wbudowany bezprzewodowy interfejs typu Bluetooth
Monitor o przekątnej minimum 21" w technologii typu IPS i rozdzielczości minimum FullHD



















b. Pozostałe (3 szt.) posłużą dla stanowisk lekarskich i charakteryzowały się będą
następującymi minimalnymi parametrami:
System typu Windows 7 Professional lub 8.
Pamięć minimum 4GB
Procesor typu Intel i5
Dysk twardy 500 GB
Karta graficzna minimum typu Intel HD Graphics
Wbudowana kamera o rozdzielczości minimum HD
Wbudowany minimum jeden mikrofon
Wbudowane minimum dwa głośniki (Stereo)
Wbudowane gniazdo słuchawkowe 3,5mm
Wbudowany czytnik kart typu SDXC
Wbudowane minimum 4 porty typu USB 3.0, zgodne z USB 2.0
Wbudowane minimum 2 porty typu Thunderbolt w wersji minimum 1
Wbudowana karta sieciowa typu Ethernet 10/100/1000BASE-T ze złączem typu RJ-45
Bezprzewodowa klawiatura w technologii typu Bluetooth
Wbudowana karta sieci bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi
Wbudowany bezprzewodowy interfejs typu Bluetooth
Monitor o przekątnej minimum 21" w technologii typu IPS i rozdzielczości minimum FullHD

2. Aparat cyfrowy - 1 szt. - z kompatybilnym obiektywem i lampą pierścieniową będzie służył
do wykonywania dokumentacji (przed i po leczeniu), kontaktu z pracownią protetyczną w
celu dopasowania zębów do twarzy pacjenta i doboru koloru i kształtu zębów oraz do tzw.
procesu "Dental Smile Design", czyli projektowania uśmiechu.
Aparat
 minimum 22 Mpix
 rozmiar matrycy minimum 35,9x24mm, pełna klatka
 format zapisu: JPEG, RAW, format Video
 AutoIso, dolny zakres czułości iso 100 lub mniej, górny zakres czułości iso 12800 lub więcej
 Czasy migawki: najdłuższy czas 30s lub więcej, najkrótszy czas 1/4000s lub mniej
 zapis video minimum 1920x1080 - FullHD
 AF: minimum 33 punkty
 dolny zakres detekcji -1EV lub mniej, górny zakres detekcji +18EV lub więcej
 zdjęcia seryjne: minimum 4 klatki /s dla pełnej klatki
 minimum 3", krycie kadru około 100%
 minimum dwa gniazda na karty pamięci
 krycie około 100% kadru
 wymagane złącze synchronizacji lamp zewnętrznych (typu PC, X, SYNC) oraz gorąca stopka
Obiektyw
 Typ obiektywu: makro
 Maksymalne powiększenie 1:1
 Ogniskowa minimum 100mm
 Minimalna przysłona F/22
 Maksymalna przysłona F/2.8
 Minimalna liczba listków przysłony 9
 Wymagana optyczna stabilizacja obrazu
 Wymagany silnik autofokusa ultradźwiękowy
 Mocowanie obiektywu kompatybilne z aparatem
Lampa
 Lampa błyskowa do oświetlania przy fotografowaniu z małej odległości - lampa makro kompatybilna z aparatem fotograficznym
 konstrukcja pierścieniowa

2. Planowany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2016 (zakończony protokołem zdawczoodbiorczym bez uwag)
3. Warunki udziału w postepowaniu:
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia.
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia.
5. Przedłożenie dokumentu (specyfikacja) potwierdzającego posiadanie przez urządzenia i
oprogramowanie wymagań technicznych i funkcjonalnych wskazanych w zapytaniu
ofertowym.
6. Nie powiązani osobowo ani kapitałowo z zamawiającym.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących
oświadczeń (gotowe w treści formularza ofertowego lub uwzględnienie oświadczeń w ofercie wg
wzoru oferenta) i dokumentów:
1. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia.
3. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
wykonanie zamówienia.
5. Dokument (specyfikacja) potwierdzający posiadanie przez urządzenia i oprogramowanie
wymagań technicznych i funkcjonalnych wskazanych w zapytaniu ofertowym.
6. Oświadczenie o braku powiązań, tj. Oświadczam, iż jestem/nie jestem (niepotrzebne
skreślić) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe
lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz
z załącznikami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.
Oferent musi dostarczyć dokument (specyfikacja) potwierdzający posiadanie przez urządzenia i
oprogramowanie wymagań technicznych wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niekompletne nie będą
rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach
oddzielnych umów.
Sposoby składania ofert:
 osobiście w siedzibie firmy: ARTUR GATKOWSKI, ul. Piekarska 11/13, 62-800 Kalisz
 pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: ARTUR GATKOWSKI, ul. Piekarska
11/13, 62-800 Kalisz
 pocztą elektroniczną na adres mailowy: klinika@artdentkalisz.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 07-12-2016
5. Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty wystawienia oferty.
6. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert
a) cena brutto * w przypadku
oferty w innej walucie niż PLN
do przeliczenia zostanie
zastosowany średni kurs NBP z
dnia poprzedzającego
sporządzenie protokołu wyboru
ofert przez Zamawiającego
b) gwarancja na sprzęt (liczba
miesięcy)

waga

maksymalna liczba punktów

80%

80

20%

20

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a)

Punkty w ramach kryterium ceny brutto będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
A n = ----------------- x 100 x 80%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

b)

Punkty w ramach kryterium gwarancji będą przyznawane wg następującej formuły:
Gr
A n = --------------- x 100 x 20%
G max
G max – gwarancja maksymalna w zbiorze (w miesiącach)
G r – gwarancja rozpatrywana z oferty (w miesiącach)
A n – ilość punktów przyznana ofercie

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z ARTUR GATKOWSKI. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązanie między ARTUR GATKOWSKI lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu ARTUR GATKOWSKI lub osobami wykonującymi w imieniu ARTUR GATKOWSKI czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu 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;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego) lub w ofercie oferenta.
8. Warunki dokonania zmiany umowy:





Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, m.in. terminu realizacji zamówienia, warunków
płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu
rzeczowego.
Za opóźnienia w terminie realizacji zamówienia będą naliczane kare umowne.

Zastrzeżenia





Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje ARTURA GATKOWSKIEGO do żadnego
określonego działania:
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje ARTURA GATKOWSKIEGO do
akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje ARTURA GATKOWSKIEGO do
składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
ARTUR GATKOWSKI nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy
wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
ARTUR GATKOWSKI zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części
zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy
ARTUR GATKOWSKI
ul. Piekarska 11/13
62-800 Kalisz
NIP: 615-182-57-01

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30-11-2016 dotyczące zakupu:
1. Komputer stacjonarny - 4 szt.
2. Aparat cyfrowy - 1 szt.
związanego z projektem pn. „Zakup innowacyjnego wyposażenia stomatologicznego w celu
podniesienia konkurencyjności usług ARTDENT ARTUR GATKOWSKI” składam niniejszą ofertę na w/w
elementy zamówienia:
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy
Nazwa: ………………………………………………….……...*
Adres: ………………………………………………….………..*
NIP: …..…………………………………………….……….……*
II. Warunki cenowe oferty
Sumaryczna cena brutto zamówienia: .......................*
Ważności oferty: ........ dni* (minimum 30 dni od daty wystawienia oferty)
Przedmiot zamówienia zapytania ofertowego:
Lp.

1

2

Przedmiot zamówienia

Cena brutto
/szt.*

Komputer stacjonarny 1 szt. (komputer
recepcyjny)
Komputer stacjonarny 3 szt. (komputer dla
stanowisk lekarskich)
Aparat cyfrowy - 1 szt.

Liczba
szt.

Cena brutto
łącznie* (cena
brutto za sztukę x
liczba sztuk)

Waluta*
(np. PLN,
EUR, USD)

Gwarancja
*

1 szt.

3 szt.
1 szt.
Razem:

Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
 Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia, w tym termin
realizacji, określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w
tym zakresie.
 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub
zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.
 Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanych terminach.
 Oświadczam, iż jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić)* powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się
wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Załączniki:
1. Dokument
(specyfikacja)
potwierdzający
posiadanie
przez
urządzenie/urządzenia/oprogramowanie parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.*
_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)*
*dane obligatoryjne

