IMPLADENT MDC Sp. z o.o. S.k.
ul. Andromedy 3
80-180 Kowale
tel. + 58 691 71 47
gabinet@ziemlewski.pl
www.impladent.eu

Kowale, 23.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2016
1. ZAMAWIAJĄCY
IMPLADENT MDC Sp. z o.o. S.k. ul. Andromedy 3, 80-180 Kowale
NIP: 6040163177, REGON: 222126634, KRS: 0000517324
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem szt. 1
2) monitoring przenośny pacjenta po zabiegu szt. 1
zgodne ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 07.07.2016 r.
4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gabinet@ziemlewski.pl, lub za
pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Andromedy 3, 80-180 Kowale do dnia
01.07.2016 r. do godz. 12:00
2) Razem z ofertą cenową, przygotowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, Dostawca
przedłoży Zamawiającemu opis przedmiotu zamówienia (osobno dla poszczególnych pozycji wymienionych w punkcie
2., potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.07.2016 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
ogłoszony o godzinie 15:00 w siedzibie ul. Andromedy 3, 80-180 Kowale oraz na stronie internetowej pod adresem
www.impladent.eu.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.impladent.eu.
5. KRYTERIA OCENY OFERT i SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Spełnienie wszystkich wymagań zawartych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2;
2 – Cena 100 pkt - obliczenia zostaną wykonane wg poniższych zasad:
- oferta z najniższą ceną brutto na poszczególny przedmiot zamówienia otrzymuje 100 pkt
- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) × 100 pkt
gdzie:
X = najniższa cena brutto
Y = cena brutto ocenianej oferty
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej
znajdującej się pod adresem www.impladent.eu oraz wyśle informację bezpośrednio do każdego oferenta, który złożył
ofertę.
7. DODATKOWE INFORMACJE
1) Dodatkowych informacji udziela Adam Ziemlewski pod numerem telefonu + 58 691 71 47 oraz adresem email:
gabinet@ziemlewski.pl
8. ZAŁĄCZNIKI
1. wzór oferty cenowej
2. Specyfikacja wymagań dla planowanej dostawy
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