
 

 

 

 

Kalisz, dnia 15-11-2016 
ARTUR GATKOWSKI 
ul. Piekarska 11/13 
62-800 Kalisz 
NIP: 615-182-57-01 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/11/2016 

 
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. Unit stomatologiczny - 1 szt.  
2. Zestaw do sedacji wziewnej - 1 szt. 
3. Autoklaw - 1 szt. 
4. Endomotor - 1 szt. 
5. Urządzenie do termoplastycznego uzupełniania kanałów - 1 szt. 
6. Lampa do wybielania - 1 szt. 
7. Oprogramowanie do zarządzania gabinetem dentystycznym – 1 szt.. 

 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 

1. Unit stomatologiczny - 33130000-0 (Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i 
specjalistyczne) 

2. Zestaw do sedacji wziewnej - 33130000-0 (Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i 
specjalistyczne) 

3. Autoklaw - 33130000-0 (Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne) 
4. Endomotor - 33130000-0 (Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne) 
5. Urządzenie do termoplastycznego uzupełniania kanałów - 33130000-0 (Instrumenty i 

urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne) 
6. Lampa do wybielania - 33130000-0 (Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i 

specjalistyczne) 
7. Oprogramowanie do zarządzania gabinetem dentystycznym – 48180000-3 (Pakiety 

oprogramowania medycznego), 78100000-9 (Przemysłowe specyficzne pakiety 
oprogramowania) 

 
 
Urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wskazane poniżej 
(lub równoważne): 
 

1. Unit stomatologiczny - 1 szt. - Przeznaczony do zabiegów z zakresu stomatologii 
zachowawczej, chirurgii, endodoncji i periodontologii. Urządzenie musi posiadać poniższe 
cechy i funkcjonalności (lub rozwiązania równoważne): 

a. najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, które zapewniają 
profesjonalne przeprowadzenie procedur dentystycznych przy eliminacji 
niebezpieczeństwa zakażeń krzyżowych.  

b. rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające leczenie osób niepełnosprawnych.  
c. Rozwiązania umożliwiające osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy stanowisku stomatologicznym.  
d. Wyposażenie w lampę LED zapewniającą maksymalną widoczność: światło o 

intensywności 25 000 luksów przy zakładaniu wypełnień światłoczułych, bez ryzyka 
przedwczesnego utwardzania lub rozwiązania innowacyjne równoważne (dla 
rozwiązań równoważnych wymagana opinia o innowacyjności) 



 

 

 

e. Współczynnik oddawania barw na poziomie 90 przy temperaturze barwowej 5000K 
umożliwiający dokładną analizę tkanki 

f. System konserwacji i czyszczenia torów wodnych unitu, który zapobiega tworzeniu 
się osadów organicznych –biofilmu i nieorganicznych - osadów mineralnych (system 
odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do 
oddzielnego zbiornika, system przepłukiwania rękawów po każdym pacjencie, 
system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki, zasilanego ze zbiornika 
o pojemności min. 1,5 litra, mocowanie zbiornika typu bagnetowego (nie 
gwintowego). 

g. Ruchomy cały blok spluwaczki oraz obrotowa konsoleta lekarza i panel asysty 
(dostęp asysty do pacjenta z jego lewej strony). 

h. Technologię mapowania nacisku pacjenta na tapicerkę fotela oraz hydrauliczny 
siłownik, pozwalający na udźwig pacjenta ważącego do 180 kg. 

2. Zestaw do sedacji wziewnej - 1 szt. – Przeznaczony do leczenia pacjentów z lękiem przed 
bólem oraz podczas długich czynności zabiegowych, przydatny w szczególności w leczeniu 
dzieci, osób niepełnosprawnych, osób z chorobami serca, nadciśnieniem, astmą, padaczką. 
Efekt uspokojenia i ukojenia bólu występuje już 30 sekund od rozpoczęciu dozowania. 
Urządzenie musi umożliwiać: 

a. indywidualne dobranie mieszanki dla każdego pacjenta dzięki precyzyjnemu 
mikserowi gazów  

b. pracę na mieszance gazów - tlenu i tlenku azotu w proporcji 50/50. 
3. Autoklaw - 1 szt. – Urządzenie do dezynfekcji używanych narzędzi stomatologicznych 

wielokrotnego użytku. Musi posiadać: 
a. wbudowany sterylizator parowy klasy B, zgodnie z normą europejską EN 13060, co 

potwierdza jego przynależność do klasy PRO, czyli grupy urządzeń do 
profesjonalnych zastosowań w dziedzinie sterylizacji parowej.  

b. zasilanie w wodę z sieci wodociągowej poprzez demineralizator oraz do sieci 
kanalizacyjnej w celu sprawnego odprowadzania skropliny oraz zużytej do 
schłodzenia wody. 

4. Endomotor - 1 szt. – Urządzenie do maszynowego opracowywania kanałów korzeniowych z 
funkcją kontroli momentu obrotowego i autorewersem. Wymagane cechy urządzenia: 

a. regulacja momentu obrotowego, 
b. regulacja ekranu LCD dla ułatwienia obsługi  
c. regulacja zakresu prędkości na poziomie 100-650 obrotów na minutę, przy wyborze 

10 programów dla prędkości i momentu obrotowego. 
5. Urządzenie do termoplastycznego uzupełniania kanałów - 1 szt. - bezprzewodowe 

urządzenie do termicznego uplastyczniania gutaperki wypełniającej kanał korzeniowy zęba. 
Urządzenie musi posiadać: 

a. nowoczesną technologię umożliwiającą pomiar temperatury i utrzymującą 
automatycznie stałą temperaturę 

b. rozwiązania umożliwiające wprowadzenie uplastycznionej gutaperki wprost do 
kanału. Taka metoda kondensacji termoplastycznej gutaperki zapewnia łatwe i 
szybkie wypełnienie systemu kanałowego. Uplastyczniona gutaperka idealnie 
adaptuje się do nieregularnego kształtu kanału gwarantując szczelne wypełnienie na 
całej jego długości.  

c. Uplastycznianie gutaperki oraz dozowanie jest kontrolowane mikroprocesorem 
zwiększając komfort pracy oraz możliwość uzyskania jeszcze lepszego sukcesu 
klinicznego. 

6. Lampa do wybielania - 1 szt. - Urządzenie dysponujące bardzo silnym światłem 
halogenowym typu LightBright (lub równoważnym), gwarantujące najlepszy efekt w 
porównaniu z systemami plazmowymi i diodowymi. Urządzenie musi posiadać opcję 
wybielania obydwu łuków zębowych z możliwością wyboru siły wybielania: łagodna, 
normalna lub intensywna dla perfekcyjnego efektu wybielania dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb pacjentów. 

7. Oprogramowanie do zarządzania gabinetem dentystycznym – 1 szt.. Oprogramowanie 
zbudowane z modułów, które umożliwią sprawne zarządzanie kartotekami pacjentów oraz 
ich rozliczeniami, elektroniczne umawianie wizyt pacjentów oraz ewidencja stanu i zużycia 
materiałów i leków używanych w praktyce dentystycznej. Oprogramowanie ma zapewniać 
pełną dokumentację w formie elektronicznej oraz nowoczesną komunikację z pacjentami, a 



 

 

 

także podział systemu na moduły odpowiedzialne za gabinet lekarski, recepcję, 
sterylizatornię i administrację. Oprogramowanie ma także zapewniać dane w postaci 
szczegółowych statystyk pozwalających kontrolować pracę personelu od strony finansowej i 
medycznej. Oprogramowanie ma zostać stworzone w wyniku pracy czterech zasadniczych 
modułów posiadających wskazane cechy i funkcjonalności (lub równoważne):  

a. moduł do obsługi pracy lekarza musi umożliwiać: 
- prowadzenie kartotek pacjentów 
- ewidencję danych medycznych zdjęć i VIDEO,  
- archiwizację zdjęć RTG i współpracę z wieloma radiografiami 
- pobieranie płaskich zrzutów zdjęć 3D z tomografu cyfrowego 
- archiwizację modeli protetycznych i ortodontycznych 3D w formacie STL 
- archiwizację zdjęć cyfrowych - współpracę z kamerami, mikroskopami i innymi 

urządzeniami cyfrowymi 
- komunikację z pacjentem poprzez SMS oraz e-mail 
- prowadzenie współpracy z pracowniami protetycznymi, elektroniczna wymiana 

komunikatów  
- prowadzenie magazynu materiałów i leków  
- możliwość automatycznego pobierania materiałów i leków z magazynu 
- rejestrację pakietów sterylnych oraz ich użycia 
- wystawianie recept 
- tworzenie gotowych słowników rozpoznań, postępowań dla dalszego leczenia 

itd. 
- korzystanie z bazy leków refundowanych oraz dopuszczonych do obrotu na 

terenie RP 
- edytor szablonów, który pozwala na tworzenie wzorów dowolnych 
- dokumentów dla pacjentów z aktywnymi słownikami. 

b. moduł do obsługi pracy recepcji musi umożliwiać: 
- prowadzenie rozrachunków z pacjentami (wpłaty, faktury, itp.) 
- sporządzenie raportu kasowego - wydruki KP i KW 
- obsługę drukarek fiskalnych 
- komunikację z pacjentem poprzez SMS oraz e-mail 
- automatyczną wysyłkę SMS-ów do pacjentów i odbiór wiadomości zwrotnych 
- prowadzenie terminarza wizyt z podziałem na lekarzy i na fotele, terminarza 

rezerwacji on-line - automatyczna informacja o pacjentach oczekujących  
- korzystanie z funkcji dającej możliwość obsługi sprzedaży detalicznej środków i 

materiałów stomatologicznych ( np. pasty, szczoteczki itp.) 
c. moduł w zakresie administracji musi pozwalać na: 

- przegląd i tworzenie zestawień statystycznych (ilość i rodzaj wykonanych usług z 
podziałem na specjalności, lekarzy itp., lista faktur i paragonów, lista zleceń 
protetycznych, zestawienie zabiegów odpłatnych, obrót i spłaty w podziale na 
lekarzy) 

- ustalanie praw dostępu dla pracowników do poszczególnych funkcji programu 
- realizowanie szeroko zakrojonych działań marketingowych oraz komunikację 

wewnętrzną pomiędzy pracowniami gabinetu poprzez komunikator wewnętrzny, 
a także sporządzanie kopii zapasowych bazy danych.  

d. moduł wspomagający proces sterylizacji musi umożliwiać: 
- rejestrowanie i oznaczenie kodem kreskowym sterylnych pakietów narzędzi 

medycznych oraz zanotowanie ich pobrania (użycia) podczas wizyty pacjenta. 
Obsługa funkcji sterylizacji odbywa się z wykorzystaniem drukarki kodów 
kreskowych oraz czytnika kodów kreskowych zintegrowanych z programem. 

Ponadto oprogramowanie musi cechować się następującymi aspektami: 
e. nowoczesna funkcja pozwalająca na ścisłe określenie i nadanie uprawnień 

poszczególnym pracownikom. W ten sposób oprogramowanie oprócz zarządzania 
dokumentacją pacjentów, zarządza dostępem do informacji firmowych gabinetu i 
skutecznie ich strzeże, 

f. sposób pracy oprogramowania łączące w sobie ergonomiczne rozwiązania 
pozwalające na sprawne zarządzanie gabinetem zarówno od strony administracyjno 
organizacyjnej, jak również marketingowej, 



 

 

 

g. oprogramowanie w nowoczesny sposób realizujące funkcje administracyjne dzięki 
możliwości ewidencji wizyt bez konieczności posługiwania się klawiaturą. 
Zastosowanie gotowych słowników zabiegów, używanych materiałów i leków oraz 
słowników terminów medycznych pozwalające na sprawną ewidencję wizyty i 
wykonanych zabiegów za pośrednictwem jedynie myszki komputerowej lub ekranu 
dotykowego, 

h. oprogramowanie współpracujące z urządzeniami do wykonywania zdjęć 
medycznych- radiografią, kamerą wewnątrz ustną, aparatem cyfrowym, dzięki 
czemu daje możliwość bezpośredniej archiwizacji zdjęć RTG i zdjęć cyfrowych. 

i. Oprogramowanie pozwalające na pobieranie płaskich zrzutów zdjęć 3D z tomografu 
cyfrowego, 

j. szybkie wyszukanie pierwszego wolnego terminu u konkretnego bądź u dowolnego 
lekarza, dzięki czemu rezerwacja terminu wizyty trwa zaledwie kilka sekund, 

k. zastosowanie elektronicznej komunikacji wewnątrz gabinetu poprzez tzw. 
Komunikator, który pokazuje, który z użytkowników sieci jest zalogowany do 
programu i pozwala na dyskretne i bezpośrednie przesłanie dowolnego komunikatu, 

l. możliwość wysyłania krótkich informacji, które można ustawić na dowolny dzień i 
godzinę z gwarancją, że zostaną odczytane przez wskazanego pracownika, bądź 
przez wskazaną grupę osób, do których wiadomość ta została wysłana, 

m. prowadzenie rozrachunków z pacjentami, gdzie każdy pacjent posiada swoje własne 
konto. Na konto pacjenta można wpłacać przedpłaty, które pobierane są najczęściej 
w przypadku prac protetycznych, prowadzić bieżące rozliczenia z pacjentami a 
także prowadzić rozliczenia z odroczoną płatnością. 

 
 
2. Planowany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2016 (łącznie z montażem i 
uruchomieniem sprzętu, zakończonym protokołem zdawczo-odbiorczym 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: 29-11-2016 
 
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 waga  maksymalna liczba punktów 

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  

80% 80 

b) gwarancja na 
sprzęt/oprogramowanie (liczba 

miesięcy) 
20% 20 

 

mailto:klinika@artdentkalisz.pl


 

 

 

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% 
                C r 
 

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:  
 

      G r 
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 15-11-2016 dotyczące zakupu: 
 

1. Unit stomatologiczny - 1 szt.  
2. Zestaw do sedacji wziewnej - 1 szt. 
3. Autoklaw - 1 szt. 
4. Endomotor - 1 szt. 
5. Urządzenie do termoplastycznego uzupełniania kanałów - 1 szt. 
6. Lampa do wybielania - 1 szt. 
7. Oprogramowanie do zarządzania gabinetem dentystycznym – 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) 
 
Przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego: 

Lp. Przedmiot zamówienia Cena brutto * Waluta* (np. 

PLN, EUR, USD) 
Gwarancja * 

1 Unit stomatologiczny - 1 szt.     

2 Zestaw do sedacji wziewnej - 1 szt.    

3 Autoklaw - 1 szt.    

4 Endomotor - 1 szt.    

5 
Urządzenie do termoplastycznego uzupełniania 
kanałów - 1 szt. 

   

6 Lampa do wybielania - 1 szt.    

7 
Oprogramowanie do zarządzania gabinetem 
dentystycznym – 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 


