Tarnów, 20.04.2020r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/04/2020
dotyczące wyboru dostawcy doposażenia pracowni stomatologicznej
w ramach projektu „Rozwój Tarnowskiego Centrum Kadr Białej Gospodarki” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020., oś priorytetowa 10
Wiedza i Kompetencje, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie
Zawodowe Uczniów – SPR, z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie
projektu RPMP.10.02.02-12-0046/19 zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
I. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Edukacji SIGMA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 3, 33-100 Tarnów,
NIP: 873-325-22-33,
Regon: 123021136
wpisanym do KRS pod numerem 0000493898 przez sąd rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII wydział
gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
II. WARUNKI UDZIAŁU
Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane 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,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli;
III. SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA
1) Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu weryfikacji aktualnych cen rynkowych za unit
stomatologiczny – mobilny, zgodny z poniższą specyfikacją:
- wydajność kompresora co najmniej 60 L/min,
- pojemność zbiorników co najmniej 600 ml,
- zasilanie 110-230 V,
- ciśnienie min. 0,6 MPa,
- akcesoria:
- min. 2 rękawy,
- strzykawko-dmuchawka,
- skaler,
- lampa polimeryzacyjna,
- kompresor,
- torba na unit;
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Urządzenie winno być fabrycznie nowe, posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi być udzielona co

najmniej 12 miesięczna gwarancja.

IV. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY
1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w rozeznaniu rynku
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
2) Ofertę można sporządzić wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do
niniejszego rozeznania rynku,
3) Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest to podania ceny brutto (zawierającej podatek VAT), w
oferowanej cenie powinien być zawarty koszt dostawy 2 szt. Unitów do siedziby zamawiającego,
4) W przypadku rozbieżności co do kwoty, za cenę oferty przyjmuje się kwotę wpisana słownie.
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2020 o godzinie 16:00 (wiążąca jest data wpływu oferty).
Oferty można składać:
1) Osobiście w biurze projektu – 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 3, w godzinach pracy biura
tj. 08:00 – 16:00
2) E-mailem na adres – a.pudlowski@sigma.org.pl (w treści wiadomości należy wpisać oferta w rozeznaniu
rynku nr 1/04/2020.
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Załącznik Nr 1 do Rozeznania Rynku Nr 1/04/2020

OFERTA
dotyczące wyboru dostawcy doposażenia pracowni stomatologicznej
w ramach projektu „Rozwój Tarnowskiego Centrum Kadr Białej Gospodarki” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020., oś priorytetowa 10
Wiedza i Kompetencje, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie
Zawodowe Uczniów – SPR, z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie
projektu RPMP.10.02.02-12-0046/19 zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………….………………………………………………

oferuję unit stomatologiczny – mobilny, zgodny ze specyfikacją zamawiającego za cenę (brutto)
...............................................zł., słownie: ………………………………..zł
czyli za 2 szt. ………………………..zł słownie:......................................zł.
Cena zawiera koszt dostarczenia 2 szt. unitu stomatologicznego do siedziby zamawiającego tj.
Centrum Edukacji SIGMA sp. z o.o.
33-100 Tarnów,
ul. Mickiewicza 3

Niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi przedstawione w rozeznaniu rynku
nr 1/04/2020

………………………………………..
Data

……………………………………………………………….
Podpis/pieczątka
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