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Sprzedaż i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości…

Ogłoszenie

Numer

2021-30002-82896

Id

82896

Powstaje w kontekście projektu

RPMA.09.02.02-14-D506/19 - Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach

Tytuł

Sprzedaż i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby 
funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare
Babice

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zmówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

Zgodnie ze wzorem zapisów wzoru umowy – stanowiącym załącznik nr 5

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-12-07
1. zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
3. Załączniki 2, 3, 4
4. Załącznik nr 5 - wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-12-07

Data ostatniej zmiany

2021-12-07

Termin składania ofert

2021-12-16 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-12
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

ARNICA OLSZEWSKI I WSPÓLNIK  SPÓŁKA JAWNA
Wąwozowa 22/89
02-796 Warszawa
NIP: 9512349868

Osoby do kontaktu

Jacek Olszewski
tel.: 221003235
e-mail: biuro@cmarnica.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Sprzedaż i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu rehabilitacyjego-
   przeznaczonego na potrzeby funkcjonowania DDOM. W ramach zamówienia będą realizowane-
  dostawy opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1
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2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
3. W stosunku do wytycznych zawartych w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia  dopuszcza 
się złożenie ofert równoważnych, w szczególności w zakresie doboru parametrów stosowanych 
materiałów, a także nazwy określonego wyrobu lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub 
specyficznego pochodzenia. Nazwy własne wymienione w załączniku nr 1 (jeśli występują) mają 
jedynie charakter poglądowy i w żaden sposób nie narzucają wyboru konkretnego dostawcy.
4. Minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt rehabilitacyjny – 24 miesiące.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, 
zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19 Projekt współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2 
Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Okres gwarancji

Co najmniej 24 miesiące

Kody CPV

33128000-3 Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii
33154000-4 Urządzenia do mechanoterapii
33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii
33158000-2 Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej
33158200-4 Urządzenia do elektroterapii
37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
37441300-4 Rowery stacjonarne
37442900-8 Różnorodny sprzęt gimnastyczny
39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Gmina

Stare Babice

Miejscowość

Stare Babice
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Brak szczegółowych wymagań

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Brak szczegółowych wymagań

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Brak szczegółowych wymagań

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Brak szczegółowych wymagań

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załączniknr 
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2 do zapytania ofertowego.
b) Dokument rejestrowy firmy (KRS / wyciąg z CEIDG / w przypadku spółek cywilnych umowa spółki 
wraz z aneksami).
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3).
d) Upoważnienie dla osoby reprezentującej firmę (jeżeli dotyczy).
e) Oświadczenie o obowiązkach informacyjnych (załącznik nr 4 - RODO).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy (oferenci), którzy:
a) Złożą poprawnie wypełnioną ofertę na formularzu (załącznik 2) wraz z poprawnymi załącznikami 
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym postępowaniu.
b) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Warunek ten zostanie uznany 
za spełniony na podstawie oświadczenia dołączonego do oferty (załącznik 3).
c) Złożą oświadczenie (załącznik nr 4) o wypełnieniu ciążących na Wykonawcy obowiązkach 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena brutto wykonania usługi – waga kryterium 90%
CO = Cn/ Cb x 90 pkt. gdzie:
CO — ilość punktów w ramach kryterium ceny
Cn — najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert, Cb — cena brutto
oferty ocenianej.
Szczegółowy opis w treści zapytania ofertowego.



Wygenerowano: 2021-12-07 13:50 Strona 6 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Sprzedaż i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości…

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Czas realizacji dostawy – CD - waga kryterium 10 %
- od 15 do 21 dni włącznie od podpisania umowy – 0 pkt.
- od 8 do 14 dni włącznie od podpisania umowy - 5 pkt.
- do 7 dni włącznie od dnia podpisania umowy – 10 pkt.
Szczegółowy opis w treści zapytania ofertowego.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-12-07 - data opublikowania

-> 2021-12-16 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


