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                               AZO/1/15/01/2019 

 

 

Nr PBS3/B7/25/2015 „Opracowanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymulacji struktur ucha 

wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego” 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE p.t.: 

 

 

 

 

MIKROSKOP 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, 

zgodnego z przeznaczeniem i celem MIKROSKOPU wg. Specyfikacji niniejszego 

Zapytania ofertowego. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również: dostawę wraz z 

rozładunkiem i wniesieniem, montaż, uruchomienie urządzenia, zapoznanie Zamawiającego 

z obsługą, próby odbiorowe w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia 

badań w projekcie BBS III „Opracowanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymulacji struktur 

ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego”. 

 

 

1. STRONY ZAANGAŻOWANE W POSTĘPOWANIE OFERTOWE:  

 

Zamawiający: Aurismed S.A. 
        Ul. Krasińskiego 8/26 

        01 – 602 Warszawa 

 

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) 
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3. SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO (OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA) 
 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest  mikroskop posiadający: 

• statyw jezdny z dużym zasięgiem od osi podstawy do osi obiektywu min. 1775mm, 

• regulowane hamulce mechaniczne dla wszystkich osi obrotu z odłączaną gałką uniwersalną 

dla wszystkich hamulców, 

• binokular głównego operatora z możliwością regulacji pochyłu w zakresie min. 30-150°, 

• okulary o powiększeniu 12,5x z zakresem korekcji dioptrii okularów min. +/- 5D, 

• wbudowaną w głowicę, podwójne oświetlenie typu LED bez konieczności stosowania 

światłowodów do transmisji światła, 

• obiektyw ze zmienną ogniskową w zakresie 200-300mm regulowaną płynnie, ręcznie oraz 

obiektyw stałoogniskowy 400mm, 

• wyjście HDMI na monitor zewnętrzny, 

• powłokę antybakteryjną i antygrzybiczną typu nano-silver. 

 

4. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I  

UPRAWNIENIA 

 

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na piśmie.  

Oferta powinna być:  

- opatrzona pieczątką firmową 

- posiadać datę sporządzenia 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

Oferta powinna być dostarczona osobiście, kurierem, drogą  pocztą w kopercie na adres: 

 

Centraum Medyczne Aurismed  

Ul. Bitwy Warszawskiej 7 B 

02 – 366 Warszawa  

 

Lub pocztą elektroniczną na adres: 

 

m.malkowska@aurismed.pl 
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do dnia 30.01.2019 do godz. 9:00 
 

6. O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres 

przedstawiony w ofercie.  

 

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 

8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

 

10. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.aurismed.pl  

 

11. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: K 1 – 

Cena brutto za dostawę 100% Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać 

wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia. Sposób obliczania wartości 

punktowej Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie 

następujących wzorów: Kryterium – K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z 

ocenianej oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym 

bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w 

niniejszym zapytaniu ofertowymi. W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w 

celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów 

i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku 

wyboru tej oferty  

 

 

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za 

pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy 

podane w ofercie złożonej przez wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków 

cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe). Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Pani Dorota Fudała pod 

numerem telefonu 22 874 0325  

http://www.aurismed.pl/

