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Tytuł projektu : Poprawa poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa Centrum Stomatologiczne w 

Zgierzu Artur Mrożek w wyniku zakupu innowacyjnych środków trwałych.  

OŚ PRIORYTETOWA III : GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ , PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

1.  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa i montaż 1 szt. Aparatu RTG 
pantomograficznego z cefalostatem i funkcją tomografii 3D, która obejmuje: 

 

Lp. Nazwa artykułu Ilość Jednostka 
miary 

1.  
Specyfikacja techniczna aparatu : 

- Funkcje 3 w 1:zdjęcia  RTG panoramiczne, zdjęcia RTG cefalometryczne, 

tomografia komputerowa  3D o wiązce stożkowej ( cone beam 3D ) 

- Rodzaj sensora CMOS Sensor, 

- 2  pola obrazowania  FOV  6,1 cm x 4,1cm  oraz  6,1cm x 7,8cm  

- Wielkość voxel’a 0.12 - 0.2 mm 

- Czas rekonstrukcji badań 3D 5~20 s. 

- Napięcie / Natężenie prądu  

- CBCT: 57~90 kVp / 4~16 mA 

 
1 

 
Szt. 
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- Wielkość ogniska 0.5mm 

- Pozycjonowanie pacjenta: stojąca i pozycja stojąca /wózek inwalidzki/ 

-Ramię cefalometryczne z prawej lub lewej  strony aparatu ( do wyboru ) 

- Dotykowy panel LCD zintegrowany z kolumną aparatu 

- Badania 3D w formacie DICOM, możliwość pomiaru odcinków prostych i 

kątowych, możliwość symulacji implantologicznej, archiwizacji i obróbki zdjęć 

2D i 3D  

Wymiary : wysokość do 2,5m x szerokość  do 2,0 m x głębokość do 1,5m 

Serwis: autoryzowany przez producenta aparatu 

 

- Klawiatura sterująca zintegrowana z panelem sterującym 

 

- Oprogramowanie współpracujące z systemem płyt fosforowych Digora 
Optime UV 

 

- Jednolity uchwyt na ręce pacjenta ułatwiający ergonomiczne trzymanie dzieci 
i dorosłych 

- Uchwyty podtrzymujące głowę w  co najmniej 3 punktach: skronie 
lewa/prawa strona oraz na nasadę nosa 

- Reakcja serwisu: do 24 godz 
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2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w 

oparciu o następujące kryteria:  

A)  Cena zakupu  – 60%  

 

- W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.  

- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość netto zamówienia.   

- Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i 

usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.  

-Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu 

zamówienia.  

- Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą 

liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert.  

 
 Ocena według kryterium A - cena – ranga kryterium: 60 % z pkt. 2. A)  
 
Kryterium A: cena obliczana jest wg wzoru:  
 
                                                                        Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych  
Ilość punktów dla ocenianego kryterium A = ----------------------------------------------------------------- x  0,6 x 100                       
                                                                        Cena oferty ocenianej  

 

B) Czas w jakim  serwisu podejmie naprawę  urządzenia w okresie gwarancyjnym  – ranga kryterium  20 % 

 

                                                            Najkrótszy czas w jakim serwis podejmie naprawę w okresie gwarancyjnym 
Ilość punktów dla ocenianego kryterium B = ----------------------------------------------------------------- x  0,2 x 100                       
                                                                        Czas naprawy   oferty ocenianej 

C) Czas w jakim  serwisu podejmie naprawę  urządzenia w okresie pogwarancyjnym –ranga kryterium 20 % 

 

                                                        Najkrótszy czas w jakim serwis podejmie naprawę w okresie pogwarancyjnym 
Ilość punktów dla ocenianego kryterium C = ----------------------------------------------------------------- x  0,2 x 100                       
                                                                        Czas naprawy   oferty ocenianej 

 

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Termin składania ofert do 20.06.2012r  do godz. 16-tej. 

4.Tremin rozstrzygnięcia przetargu 20.06.2012r. 

5. Termin realizacji zamówienia do 30.07.2012r. 

.Sposób przygotowania ofert: 

a- Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.  
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b- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

c- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.  

d-Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 

(w takim przypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w 

sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.  

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  

a-oferta na zakup- Aparat RTG pantomograficzny z cefalostatem i funkcją tomografii 3D. 

b- pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik 

Wykonawcy  

 

6.Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć w zamkniętej kopercie  w siedzibie firmy  

Ul.3 Maja 5A/7,95-100 Zgierz,  tylko w formie papierowej.  

Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w siedzibie firmy podając nazwę (firmę) i 

siedzibę wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem,  oraz poinformuje wszystkich 

oferentów droga telefoniczną lub mailową o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

7.Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:  
Artur Mrożek , tel.609 139 939      E-mail: Amro_xl@wp.pl     Adres strony: www.stomatologia-zgierz.pl 
Zamawiający może zmienić ogłoszenie o zamówieniu publicznym nie później niż 3 dni ( robocze) przed 
zakończeniem terminu składania ofert. W tym przypadku zmianę ogłoszenia o zamówieniu publicznym podaję się 
do publicznej wiadomości. 
8.Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem 
terminu na składanie ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.  

 

9. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz  Budżetu Państwa. 
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