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Ogłoszenie z dnia 24.09.2020 

 
Zamawiający:  
Gabinet Kosmetyczny Ilona Sasak  41-902 Bytom ul. Gliwicka 20/12 NIP: 626-107-70-97 
Osoba do kontaktu: Sasak Ilona  tel 502639022  

 
Tryb zamówienia:  
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 
horyzontalnych oraz w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

 
Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia są urządzenia które powinny spełniać minimalne parametry 
wyszczególnione poniżej: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oczyszczacza powietrza 4 szt  
 

Urządzenie do oczyszczania i jonizacji powietrza filtruje do 120m2 w godzinę. Urządzenie oczyszczania 
powietrza, wyposażony winien być w generator jonów ujemnych (funkcja jonizacji) oraz 5 różnych 
filtrów oczyszczających powietrze eliminujących 99,99% unoszących się w powietrzu cząstek, bakterii, 
wirusów i substancji toksycznych. 

Specyfikacja techniczna: 

 zasilanie 220 v-240v - 50hz/60hz 
 moc 47w 
 wymiary w opakowaniu wymiary urządzenia w opakowaniu 54,4 x 18,1 x 51 cm 
 skład urządzenie z zestawem filtrów, pilot do sterowania, uchwyt do montażu na ścianie 
 klasa bezpieczeństwa klasa ii 
 przewód sieciowy stały 
 metoda zabezpieczenia wyłącznik automatyczny 
 metoda zatrzymywania kurzu  
 zestaw filtrów: wstępny-antystatyczny, pośredni , hepa , antyalergiczny ze srebrem , filtr z 

aktywnym węglem eliminujący nieprzyjemne zapachy. 
 poziom hałasu minimum 21db- maksimum 46 db 
 maksymalna wydajność oczyszczenia 328m3/h 
 maksymalny przepływ powietrza (m3 / min)5,8 
 generowane jony ujemne 220 000 jonów na cm3 
 waga: 10.8 kg 

Kod CPV 42514200-4 –  

Pełna Nazwa Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu 
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Przedmiotem zamówienie jest dostawa okulary fulerenowe – 1 szt  
 
Okulary do blokowania promieniowania UV i niebieskiego światła słonecznego, jak również dla 
uzyskania relaksującego efektu, poprawy procesów decyzyjnych i ochrony przed szkodliwą częścią 
niebiesko-fioletowego światła emitowaną przez ekrany LCD i LED.  Okulary z zastosowaniem 
nanocząsteczki fulerenu na soczewce.  
 

kod CPV 33734000-4 
Pełna Nazwa Okulary 
 

Harmonogram realizacji zamówienia 
 
Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 20 października 2020.  

 
Sposób przygotowania oferty:  
Złożona oferta powinna być wypełniona na wzorze formularza ofertowego i winna zawierać 
następujące dane:  
• nazwę i adres oferenta,  

• datę sporządzenia,  

• wartość oferty (netto oraz brutto),  

• termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni od daty spływu oferty,  

• maksymalny czas realizacji zamówienia - nie dłuższy niż do 20 października 2020 od 
zamówienia 

• informacje na temat terminów i warunków płatności,  

• warunki gwarancji,  

Zgodnie z załącznikiem nr 1 
 
 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wówczas przy pozycjach nieoferowanych należy zaznaczyć 
nie dotyczy 
Oferta powinna zostać dostarczona osobiście ul. Gliwicka 20/12, 41-902 Bytom w godzinach otwarcia 
gabinetu  lub przesłana na adres ilonasasak@interia.pl w terminie do 02.10.2020 do godziny 12.00 
Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.  

 
Wykluczenia:  
 
ZAKAZ POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH  
1. Wykonawca 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
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b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  
2. Zamawiający w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych wymaga 
przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego powiązań osobowych lub kapitałowych 
(oświadczenie jest jednym z punktów formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do 
zapytania). 

 
 
 
Kryteria oceny oferty:  
Zamawiający dokona 
oceny ofert na 
podstawie 
następujących 
kryteriów:  
Lp.  

Nazwa  Znaczenie  Sposób oceny  

1.  Cena całkowita brutto  100%  Punkty przyznawane 
wg wzoru  
Punkty przyznane 
danej pozycji na 
ofercie = wartość 
minimalna danej 
pozycji na 
ofercie/wartość 
rozpatrywanej danej 
pozycji na ofercie x 
100 x100%  
Punktacja będzie 
nadawana każdej 
pozycji oddzielnie  

 


