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Zaproszenie do składania ofert
na dostawę stołu do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie
zaprasza do składania ofert na dostawę stołu do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota
Postanowienia ogólne
Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę , której
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, w
związku z tym zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
Zamawiający
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie
Ul. Jagiełły 2
59-330 Ścinawa
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dostawę kompletnego stołu do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota

o parametrach

techniczno-jakościowych :
1
Lp

1.
2.

2
Wymagane parametry techniczno- jakościowe

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota
System jezdny, składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania
oraz 4 antypoślizgowych gumowych stopek

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Pozycja Pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu
Łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej
Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką
Łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych
Rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu
Ergonomiczny desing
Dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów w kolorze beżowym
Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami
Stabilna stalowa rama, malowana proszkowo
Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki
Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas
przy regulacji wysokości
Personal Authorization System- zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed
niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu
Antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu
Wymiary ( dł. x szer.) ( cm)
205 x 69
Ilość sekcji
5
Kąt regulacji zagłówka ( ° )
-70/+40
Kąt regulacji sekcji środkowej ( ° )
0/+30
Kąt regulacji sekcji nożnej ( ° )
-30/+85
Regulacja wysokości ( cm)
51-99
Maksymalne obciążenie ( kg)
225
Zasilanie ( V/Hz)
230/50
Dostawa i instalacja stołu do masażu i rehabilitacji na koszt dostawcy
Certyfikat CE i deklaracja zgodności
Wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych
Pełna instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim
Okres gwarancji
> 24 miesiące
Dostarczenie pełnej Instrukcji Serwisowej

30.
31

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki w
Dostępność części zamiennych min. 10 lat

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

< 48 godz.

Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia
1. Dostawa stołu do masażu i rehabilitacji nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu daty i
godziny.
2. Dostarczony stół do masażu i rehabilitacji musi być fabrycznie nowy, data produkcji
nie wcześniejsza niż ostatnie 12 miesięcy.
3. Oferowany przez Dostawcę stół do masażu i rehabilitacji musi posiadać aktualne
Świadectwa rejestracyjne dopuszczające go do stosowania w placówkach medycznych
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Stół do masażu i rehabilitacji musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie
Polski, oraz posiadać aktualne dokumenty godnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych.
4. Zamawiający żąda dołączenia do dostarczonego stołu do masażu i rehabilitacji paszportu
Technicznego z odpowiednimi wpisami.

5. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, ze dostarczony stół do masażu i rehabilitacji
będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
6. Termin obowiązywania gwarancji wynosi minimum 24 miesiące od dnia podpisania
protokołu odbioru.
7. Dokumentacja musi zawierać adres najbliższego dla siedziby Zamawiającego serwisu
gwarancyjnego.
8. Termin dokonania naprawy zgłaszanych usterek nie może przekroczyć 5 dni od daty ich
zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi.
9. Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 5 dni roboczych Dostawca jest zobowiązany do
dostarczenia zastępczego stołu do masażu i rehabilitacji.
10. Dostawca, zgodnie z warunkami zalecanymi przez producenta zawartymi
w dokumentacji dostarczonej do urządzenia, dokona w okresie obowiązywania gwarancji
okresowych, wymaganych, nieodpłatnych przeglądów stołu do masażu
i rehabilitacji.
Wszystkie koszty związane z wykonywanymi przeglądami ( w tym części zamienne,
dojazd ) w całości obciążać będą Dostawcę.
11. Zamawiający wymaga aby wszelka dokumentacja ( instrukcje, aplikacje oraz opisy
parametrów technicznych ) sporządzona była w języku polskim.
12. Dostarczony stół do masażu i rehabilitacji powinien być oznakowany czytelnym
Numerem identyfikacyjnym ( typ, model nr seryjny ).
13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu posiadającego oznaczenie znakiem
CE lub znakiem równoważnym, zgodnie z właściwymi certyfikatami.
Termin realizacji zamówienia
Maksymalnie 3 tygodnie od daty podpisania umowy
Termin i forma płatności
Przelew do 14 dni od daty wystawienia faktury
Istotne postanowienia umowne
Zawarte w projekcie umowy – załącznik nr 1
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu będącym załącznikiem
do zapytania, powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez Dostawcę
lub jego upoważnionego przedstawiciela.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 15 lub przesłać listownie na
adres Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
k.mucha@przychodnia.scinawa.pl
Termin składania ofert
1.Termin składania ofert do 12.10.2020 r. godz: 11:00
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2020 r. godz. 11:15
Kryterium wyboru ofert
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium cena brutto Waga
Cena brutto - 85%

Okres gwarancji powyżej 36 miesięcy -15%
1) Przez kryterium cena brutto zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę
i wpisaną w formularzu oferty cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ocena w ramach kryterium Cena brutto (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego
wzoru:
Ccn
Kc = -----x 85 % x 100
Cco
gdzie:
Ccn – oznacza najniższą cenę zaproponowaną brutto,
Cco – oznacza cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej,
Kc – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.
.
2) Przez kryterium okres gwarancji Zamawiający rozumie czas na jaki zostanie udzielona
przez Wykonawcę gwarancja dotycząca działania dostarczonych urządzeń. Okres gwarancji
liczony jest w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru. Ocena punktowa w
kryterium okres gwarancji
(Kg) będzie obliczana według następującej tabeli:
Kryterium okres gwarancji powyżej 36
miesięcy
Minimum 24 miesięcy
Minimum 36 miesiące
Minimum 48 miesięcy i więcej

Waga
5 pkt
10 pkt
15 pkt

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2.Zamawijący zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający kierując się zasadą konkurencyjności za najkorzystniejszą uzna ofertę, która
otrzyma największą ilość punktów według kryterium określonego przez Zamawiającego. W
celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się ( telefonicznie, e-mail) z Oferentami, których dokumenty będą wymagały
uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania. Dokumenty co do których dany oferent nie
dokonał uzupełnień, wyjaśnień lub doprecyzowania w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Miejsko-Gminny
Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie, ul. Jagiełły 2, 59-330 Ścinawa
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego:
w.tataryn@przychodnia.scinawa.pl, ( 076/817-48-50)
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa stołu
do rehabilitacji z pozycją Pivota”. prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g)
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h)

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i)

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Wyjaśnienia:
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Ewa Buras

