Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie z dnia 16.09.2020

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 frezarki podologicznej 1 szt
Frezarka podologiczna wraz z pochłaniaczem pyłu ma charakteryzować się cichością. Zastosowana
powinna w niej być kaskadowa, podwójna pompa ssącej. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstały podczas
pracy pył związany z obróbką stóp i paznokci powinien być wysysany z siłą 280 litrów na minutę.
Parametry techniczne
- Regulacja obrotów w zakresie 5000-40000 obr/min
- Lekka poręczna rączka
- Wydajność pochłaniacza 280 litrów na minutę
- Głośność pracy z pochłaniaczem min 55 db/ max 61 db
- Wymiary szer 251 mm x 228 mm x wys 105 mm
- Długość roczki 127 mm
- waga rączki 120 g
Przedmiotem zamówienie jest dostawa laseru – 1 szt

Nowoczesna platforma laserowa (laser diodowy) do zabiegów epilacji laserowej. Zastosowany wydajny
system diodowy. Możliwość wykonywania zabiegów na wszystkich typach skóry przez cały rok
Zastosowanie głowicy z trybem pracy dynamicznej
Ekran 10,1 calowy dotykowy umożliwiający w prosty sposób wybór procedury zabiegowej.
Bezprzewodowy przełącznik nożny W zestawie z urządzeniem wózek na dużych kółkach wyposażony
w hamulce. Głowica z możliwością zastosowania higienicznych nakładek.
Wskazania zabiegowe:
Usuwanie owłosienia, fotoodmładzanie zabiegi rozjaśniające skórę, leczenie rumienia, zabiegi
naczyniowe, leczenie trądziku aktywnego, usuwanie grzybicy paznokci
Parametry techniczne:
- Typ lasera – diodowy,
- Powierzchnia zabiegowa min 30mm x 10mm,
- Czujnik wstrząsowy głowicy,
- Minimum dwie długości fali 808 nm/940nm,
- Czas trwania impulsu min 3 ms-400 ms,
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- Moc maksymalna od 3400 W do 5000 W,
- Bezprzewodowy system nożny,
- Ekran dotykowy 10,1 cala LCD,
- Chłodzenie kontaktowe min 360 stopni, ochrona przed oparzeniami,
- Zdalna diagnostyka serwisowa urządzenia,
- Stolik pod laser – posiadający kółka, dopasowany do oferowanego laseru – 1 szt
Przedmiotem zamówienie jest dostawa lampy bezcieniowej – 3 szt
Parametry techniczne
Lampa bezcieniowa
- średnica lupy 16 cm
- 3,5 driopti Lupa
- 7 High Power LEDs 15 W – 6000K
- Zasilana z sieci elektrycznej: 230 V, 22W

kod CPV 33000000-0
Pełna Nazwa Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 16 listopada 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 16 listopada 2020 od zamówienia
•
informacje na temat terminów i warunków płatności,
•
warunki gwarancji,
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wówczas przy pozycjach nieoferowanych należy zaznaczyć
nie dotyczy
Oferta powinna zostać dostarczona osobiście ul. Gliwicka 20/12, Bytom w godzinach otwarcia gabinetu
lub przesłana na adres ilonasasak@interia.pl w terminie do 23.09.2020 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
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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;
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.
1.

Nazwa

Znaczenie

Cena całkowita brutto 100%
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Sposób oceny

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

