Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 3
33-100 Tarnów

Tarnów, 09.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe
na
zakup sprzętu kosmetycznego
W związku z realizacją projektu „Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki” nr projektu RPMP.10.02.02-120235/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej zakupu NOWEGO sprzętu
kosmetycznego opisanych w zadaniach 1-5 w pkt. 3.
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Centrum Edukacji SIGMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mickiewicza 3
33-100 Tarnów
NIP: 8733252233,
REGON: 123021136
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
a) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z podrozdziałem 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.( MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016 z 19.09.2016 r.)
Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Przedmiotowe zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawą PZP.
Wartość zamówienia nie przekracza 20 tys. zł. netto.
Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego:
http://sigma.org.pl/zapytanie_ofertowe _SK.
3. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowego sprzętu - jak poniżej:
Zadanie 1 – lampa Sollux – promiennik podwójny – 2 szt.
o poniższych minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnych:
1
parametry
Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 80W (niebieskie), 150W (czerwone)
zasięg ramion 1000 mm
2.
Dodatkowe wyposażenie:
Statyw na kółkach
Zadanie 2 – urządzenie do peelingu kawitacyjnego – 2 szt.
o poniższych parametrach technicznych i funkcjonalnych:
1
Parametry techniczne:
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Moc pobierana 24W
Częstotliwość drgań głowic: 21kHz
Częstotliwość modulacji drgań głowicy 1-10 Hz (impulsowanie)
Max. natężenie ultradźwięków 0,5W/cm2
Max. całkowita moc ultradźwięków 5W
W zestawie: głowica płaska PEELING KAWITACYJNY, opaska z
elektrodą,
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2

Parametry funkcjonalne:

Zadanie 3 – wapozon - 2 szt.
1
Parametry:

2.

Dodatkowe wyposażenie:

Zadanie 4 – darsonval – 2 szt.
1.
Parametry:

2.

Wyposażenie:

usuwanie zrogowaciałego naskórka i ułatwianie wchłaniania
preparatów. Poprawa napięcia skóry i pracy układy limfatycznego

pojemność ok. 1,2 l,
elektroniczna sygnalizacja poziomu wody,
blokada grzałki w przypadku braku wody i przy przepełnionym
zbiorniku,
czas nagrzewania do stanu gotowości ok. 10 min,
czas parowania pełnego zbiornika ok. 45 min.,
obrotowe ramię i dysza
statyw na kółkach

zasilanie 230V, 50 Hz
moc pobierana 20 W

a) rączka do mocowania pelot
b) 4 peloty: grzybek, łukowa, punktowa, długa

Zadanie 5 – urządzenie do ultradźwięków – 2 szt.
1.
Parametry:
Rodzaje pracy:

- sonoforeza (ultradźwięki)
- mikromasaż (ultradźwięki)
- jonoforeza (prąd stały)
- galwanizacja (prąd stały)
- elektroporacja (prąd naprzemienny)
2.

Wyposażenie:

a) głowice o średnicy 4cm i 2,8
b) przewód skręcony
c) przewód zakończony elektrodą blaszaną i uchwytem
na elektrody wymienne
d) opaska
e) komplet elektrod wymiennych:
- elektroda BioDirecte
- duży talerzyk
- mały talerzyk
- rolka
- kulka
- stożek
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Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający wymaga dostawy sprzętu fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nie regenerowanego, nie
będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj.
bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich.
b) W wyniku niniejszego postępowania zostanie zawarta 1 umowa obejmująca wszystkie w/w zadania.
c) Warunki gwarancji i serwisu nie mogą być gorsze od warunków gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu
zapewnionego przez producentów.
d) energooszczędność, konstrukcja do recyclingu (zastosowanie konstrukcji produktów, które ułatwiają ponowne
wykorzystanie użytych w nich materiałów i proste rozmontowanie produktów po zakończeniu cyklu życia),
wyeliminowanie/zminimalizowanie użycia niedozwolonych i ograniczonych substancji ("Zielona produkcja"),
konstrukcja zgodna z dyrektywami unijnymi.
Rozwiązania równoważne:
a) Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy funkcjonalności,
przeznaczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na
konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
b) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
c) Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego
przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
d) Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, parametry techniczne i
użytkowe są identyczne lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w
zadaniach 1-4.
e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności założonej oferty
wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
Do dokonania odbioru i podpisania protokołów odbioru realizacji zadania upoważniony jest Tomasz Janus.
4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy. Dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem sprzętu, wykonaniem niezbędnych
czynności montażowych i konfiguracyjnych oraz sprawdzeniem działania.
5. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU/WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy spełnią następujące warunki:
I) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają potencjał w zakresie realizacji dostaw
będących przedmiotem zamówienia – weryfikacja na podstawie podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty,
który będzie potwierdzał spełnienie powyższego warunku.
II) Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy w ramach powyższego postępowania.
Weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego;
III) Ponadto, z postępowania są wykluczeni Wykonawcy, którzy należą do jednej z poniższych kategorii:
Wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Wykonawcy, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
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Wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia
Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
IV) Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, bądź
też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
V) Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

7. KRYTERIA OCENY OFERT:
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a) Ceną podlegającą ocenie jest ŁĄCZNA cena brutto wyrażona w PLN w ramach poszczególnych zadań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych, w
przypadku złożenia oferty w ramach danego zadania na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.
b) Prawidłowe ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając
cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
c) Cena brutto obliczona oddzielnie dla każdego zadania, na które składana jest oferta zawiera wszystkie należności
wynikające z należytej realizacji przedmiotu zamówienia tj. cenę netto, koszty opakowania, koszty montażu,
rozpakowanie, zainstalowanie, sprawdzenie, uruchomienie i przekazanie do użytku odbiorcy, koszty związane z
obsługą serwisową, naprawami, modyfikacjami, oględzinami, ekspertyzami, dojazdami, zakwaterowaniem i
podatkiem VAT.
d) Koszt transportu, koszty ubezpieczenia w czasie transportu, koszty załadunku, rozładunku i gwarancja
dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz ewentualne koszty cła, odprawy celnej, podatek akcyzowy – pozostają
po stronie Wykonawcy.
e) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca
składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.
Punkty przyznawane będą za łączną cenę brutto (C) i okres gwarancji na dostarczony sprzęt (G).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+G) najwyższą liczbę punktów w ramach
kryteriów jak poniżej:
KRYTERIUM CENA - MAX 80 pkt
Cena najniższa
Cena (C) = ------------------------------ x 80
Cena oferty badanej
KRYTERIUM – OKRES GWARANCJI - MAX 20 pkt
Najdłuższy okres gwarancji [liczba miesięcy]
OKRES GWARANCJI (G) = ------------------------------------------------------ x 20
okres gwarancji [liczba miesięcy] oferty badanej
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez
Wykonawców dokumenty.
W sytuacji, gdy 2 oferty uzyskają maksymalną równą łączną liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która
przekroczy podane w opisie przedmiotu zamówienia minimalne parametry, w tym w szczególności w odniesieniu
do zadania 1 i 2 – w zakresie procesora, karty graficznej i pamięci RAM.
8. OPIS WARUNKÓW ZAWARCIA UMOWY
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę
ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie
Wykonawcy. Wynika to z reguł i warunków wynikających z przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz
właściwych wytycznych związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do
wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji
umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.
2. Wykonawca, który składa ofertę akceptuje fakt, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:
a) przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku
niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania
należytej staranności,
b) zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie
poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w pkt. 1 odpowiedzialność
finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich
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kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia w innym terminie w związku z
niedostarczeniem na czas przedmiotu zamówienia,
d) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek
uchybienia, zmiany, opóźnienia dostawy.
9. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku, gdy:
a. Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian umów
podpisanych przez Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą.
b. Nastąpi zmiana miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz
danych identyfikacyjnych.
c. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
d. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
e. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie ani na wynik
postępowania.
10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:
W odpowiedzi na zapytanie:
1) Wykonawca może złożyć 1 ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1 do
Zapytania ofertowego oraz załącznik nr 2.
4) Oferta powinna być czytelna, trwale spięta i złożona w języku polskim.
5) Cena w ofercie musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie koszty z związane realizacją
zamówienia i dostarczenia go pod wskazany przez Zamawiającego adres.
6) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane
przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
7) Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
8) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
ofertę. Zmiany lub wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a
koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć:
1) w wersji papierowej - w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie wskazując dane Zamawiającego i Wykonawcy
wraz z dopiskiem ,,OFERTA - ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU – zakup
sprzętu opiekuńczego i medycznego”
Miejsce złożenia oferty w wersji papierowej:
Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 3, 33-100 Tarnów, I piętro
z uwzględnieniem godzin pracy sekretariatu CE SIGMA:
tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
2) lub w wersji elektronicznej - oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: projekt@sigma.org.pl w postaci skanu wersji papierowej, pod warunkiem przekazania wersji papierowej w
terminie do 5 dni po terminie składania ofert.
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Termin złożenia oferty: 14 listopada 2017 r. do godz. 23.59.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego
(http://sigma.org.pl/zapytanie_ofertowe_SM)
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie
podpisania umowy.
12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Na każdym etapie Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub pozostawić
postępowanie bez wyboru oferty.
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie
zgodnej z projektem umowy.
13. KONTAKT
Tomasz Janus
tel. 664 588 240, e-mail: projekt@sigma.org.pl
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik 1 do Zapytania ofertowego: Formularz Oferty Wykonawcy
Załącznik 2 do Zapytania ofertowego: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Adres do korespondencji:
Nr telefonu:
E-mail:
Faks:
NIP:
REGON:
Osoby uprawnione do prawnego reprezentowania Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
skierowany do:
Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 3; 3-100 Tarnów.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu NOWEGO kosmetycznego opisanych w zadaniach 1-4 w pkt.
3. projektu „Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki” nr projektu RPMP.10.02.02-12-0235/16,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Centrum Edukacji
SIGMA Sp. z o.o. przedstawiam następującą ofertę przedmiotową i cenową na realizację zamówienia obejmującą
dostawę wraz z gwarancją fabrycznie nowego sprzętu kosmetycznego - jak poniżej:
Zadanie 1 – lampa Sollux – promiennik podwójny – 2 szt.
o poniższych minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnych:
l.p.
Parametry wg wymagań Zamawiającego

1

2

Spełnienie wymagań
przez Wykonawcę:
TAK/NIE

Parametry: Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 80W (niebieskie), 150W (czerwone)
zasięg ramion 1000 mm
Dodatkowe wyposażenie: Statyw na kółkach

Oferowany sprzęt (nazwa, model/typ, producent, numer, wyposażenie, parametry):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OKRES GWARANCJI (w miesiącach) ……………………………………………………………………………………………….
Cena
Wartość netto
Stawka
Wartość podatku
Wartość brutto
Ilość
jednostkowa
PLN
podatku VAT
VAT
PLN
Szt.
netto
w%
PLN
PLN
A
C=A*B
D
E=C*D
F=C+E
B
1

Wartość netto oferty – zadanie 1 - słownie: ………………………………………………………………………………………………………..
Wartość brutto oferty – zadania 1 - słownie:
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 2 – urządzenie do peelingu kawitacyjnego, stacjonarne – 2 szt.
o poniższych minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnych:
l.p.
Parametry wg wymagań Zamawiającego
1

Spełnienie wymagań przez
Wykonawcę: TAK/NIE

Parametry techniczne:
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Zasilanie 230 V, 50 Hz
Moc pobierana 24W
Częstotliwość drgań głowic: 21kHz
Częstotliwość modulacji drgań głowicy 1-10 Hz (impulsowanie)
Max. natężenie ultradźwięków 0,5W/cm2
Max. całkowita moc ultradźwięków 5W

2

W zestawie: głowica płaska PEELING KAWITACYJNY, opaska z
elektrodą,
Parametry funkcjonalne:
usuwanie zrogowaciałego naskórka i ułatwianie wchłaniania
preparatów. Poprawa napięcia skóry i pracy układy limfatycznego

Oferowany sprzęt/oprogramowanie (nazwa, model/typ, producent, numer, wyposażenie, parametry):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OKRES GWARANCJI (w miesiącach) ……………………………………………………………………………………………….
Cena
Wartość netto
Stawka podatku
Wartość
Ilość
jednostkowa
PLN
VAT
w
%
podatku VAT
Szt.
netto
PLN
PLN
A
C=A*B
D
E=C*D
B
1

Wartość brutto
PLN

F=C+E

Wartość netto oferty – zadanie 1 - słownie: ………………………………………………………………………………………………………..
Wartość brutto oferty – zadania 1 - słownie:
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 3 – wapozon - 2 szt.
l.p.
Parametry wg wymagań Zamawiającego
1

2

Spełnienie wymagań przez
Wykonawcę: TAK/NIE

Parametry techniczne: pojemność ok. 1,2 l,
elektroniczna sygnalizacja poziomu wody,
blokada grzałki w przypadku braku wody i przy przepełnionym
zbiorniku,
czas nagrzewania do stanu gotowości ok. 10 min,
czas parowania pełnego zbiornika ok. 45 min.,
obrotowe ramię i dysza
Dodatkowe wyposażenie: statyw na kółkach

Oferowany sprzęt/oprogramowanie (nazwa, model/typ, producent, numer, wyposażenie, parametry):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OKRES GWARANCJI (w miesiącach) ……………………………………………………………………………………………….
Cena
Wartość netto
Stawka podatku
Wartość
Ilość
jednostkowa
PLN
VAT w %
podatku VAT
Szt.
netto
PLN
PLN
A
C=A*B
D
E=C*D
B
1

Wartość brutto
PLN

F=C+E

Wartość netto oferty – zadanie 1 - słownie: ………………………………………………………………………………………………………..
Wartość brutto oferty – zadania 1 - słownie:
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 4 – darsonval, stacjonarny – 2 szt.
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l.p.
1

Parametry wg wymagań Zamawiającego

Spełnienie wymagań przez
Wykonawcę: TAK/NIE

Parametry:
zasilanie 230V, 50 Hz
moc pobierana 20 W
Wyposażenie: rączka do mocowania pelot, 4 peloty: grzybek,
łukowa, punktowa, długa

Oferowany sprzęt (nazwa, model/typ, producent, numer, wyposażenie, parametry):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OKRES GWARANCJI (w miesiącach) ……………………………………………………………………………………………….
Cena
Wartość netto
Stawka podatku
Wartość
Ilość
jednostkowa
PLN
VAT w %
podatku VAT
Szt.
netto
PLN
PLN
A
C=A*B
D
E=C*D
B
1

Wartość brutto
PLN

F=C+E

Wartość netto oferty – zadanie 1 - słownie: ………………………………………………………………………………………………………..
Wartość brutto oferty – zadania 1 - słownie:
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 5 – urządzenie do ultradźwięków, stacjonarne – 2 szt.
l.p.
Parametry wg wymagań Zamawiającego
1

Spełnienie wymagań przez
Wykonawcę: TAK/NIE

Parametry:

Rodzaje pracy:
- sonoforeza (ultradźwięki)
- mikromasaż (ultradźwięki)
- jonoforeza (prąd stały)
- galwanizacja (prąd stały)
- elektroporacja (prąd naprzemienny)
Wyposażenie:

a) głowice o średnicy 4cm i 2,8
b) przewód zakończony elektrodą blaszaną i uchwytem
na elektrody wymienne
c) opaska
d) komplet elektrod wymiennych: elektroda
BioDirecte, duży talerzyk, mały talerzyk, rolka,
kulka, stożek
Oferowany sprzęt (nazwa, model/typ, producent, numer, wyposażenie, parametry):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OKRES GWARANCJI (w miesiącach) ……………………………………………………………………………………………….
Cena
Wartość netto
Stawka podatku
Wartość
Ilość
PLN
VAT w %
podatku VAT
Szt.

Wartość brutto
PLN
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jednostkowa
netto
PLN
A

PLN

B

C=A*B

D

E=C*D

F=C+E

1

Wartość netto oferty – zadanie 1 - słownie: ………………………………………………………………………………………………………..
Wartość brutto oferty – zadania 1 - słownie:
…………………………………………………………………………………………………………
Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że:
a) Zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte.
b) Spełniam i akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu zawarte w Zapytaniu ofertowym
ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, w związku z
realizacją projektu „Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki” nr projektu RPMP.10.02.02-12-0235/16,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 20142020
c) Oświadczam, że zdobyłem/-am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
d) Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie elementy przedmiotu zamówienia oraz koszty realizacji i nie
ulegnie zmianie przez okres związania ofertą oraz przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
e) Realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
f) Oświadczam, że oferta spełnia wszystkie parametry specyfikacji technicznej zawarte w zapytaniu
ofertowym.
g) Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
h) Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne i nie
posiadam zaległości podatkowych.
i) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
j) Oświadczam, że jestem/ nie jestem* podatnikiem VAT.
k) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania).
l) Oświadczam, że wobec firmy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
m) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;
n) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie
i załącznikach są zgodne z prawdą.
o) Oświadczam, że wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
p) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji
procedury Zapytania ofertowego (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych
Dz. Ust Nr 133 poz. 883) oraz projektu.
q) Wyrażam zgodę na publiczne udzielenie informacji o moim udziale w postępowaniu ofertowym, w
zakresie przewidzianym prawem powszechnie obowiązującym oraz Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
r) Oferta jest ważna przez 30 dni od dnia złożenia.
Do Oferty załączam:
Załącznik 2 do Zapytania ofertowego: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Referencje,
Inne: …………………………....................................................................................................................
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……………………………………………………………………………………..……………………………………
Data i czytelny podpis Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

………………………………………………
Nazwa, adres Oferenta

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że pomiędzy moją osobą a Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie, przy ulicy Mickiewicza 3, NIP 8733252233, reprezentowanym przez Tomasza Janus nie zachodzą
powiązania kapitałowe lub osobowe, odnoszące się do właściciela firmy lub osób upoważnionych do zaciągania
zobowiązań w jego imieniu, lub osób wykonujących w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, o których mowa w punkcie 4 zapytania ofertowego z dnia 22
czerwca 2017 r. 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,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Data i czytelny podpis Wykonawcy
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