ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 03.08.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu nr STRATEGMED1/248672 /14/NCBR/2015 o
wykonanie i Finansowanie projektu
realizowanego w ramach programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB
CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED

1.Zamawiający
CENTRUM NEUROLOGII KRZYSZTOF SELMAJ, z siedzibą w Łodzi
93-121 , ul. Częstochowska nr 63a,
REGON 471481931 NIP 7251296510

2.Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą
konkurencyjności, zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie między Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 47 a CENTRUM NEUROLOGII
KRZYSZTOF SELMAJ
a)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego
oferta uznana za najkorzystniejszą (uzyskała najwyższą liczbę punktów), w sytuacji gdy
zaproponowana przez Wykonawcę cena przewyższają kwotę, którą Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (kwoty określone w budżecie szczegółowym
projektu).
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia lub
unieważnienia postępowania.
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f)

Zamawiający ze względu na specyfikę usługi również kieruje przedmiotowe zapytanie do
pośredników obrotu nieruchomości z zastrzeżeniem, że oferta musi być złożona przez
dostawcę usługi.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje: usługę najmu specjalistycznej powierzchni, do zainstalowania i
użytkowania aparatury – skanera do Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1, który stanowi Dokument
dostawcy urządzenia – „Wstępne informacje instalacyjne”)
Powierzchnia najmu:
 musi spełniać wymagania dostawcy aparatury zgodnie z zał. nr. 1,
 dodatkowo oprócz wymogów dostawcy urządzenia, powierzchnia musi posiadać
następujące osobne pomieszczenia:
a/ poczekalnia pacjenta dla min. 5 osób,
b/ WC
c/ dwa pomieszczenia przygotowania pacjenta (min. po 6 m kw.)
d/ pomieszczenie techniczno – porządkowe (min 5 m kw.)
 łączna powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 150 m kw.
 musi spełniać standardy sanitarne i higieniczne oraz bytowe dla powierzchni pracowni
diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego,
 musi być dostępna od 17/08/2015 r.
 musi być na terenie miasta Łodzi.
 musi być dostosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
a)

W postępowaniu udział może wziąć każdy Wykonawca, który zgodnie ze złożonym

oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania posiada możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym
ogłoszeniu.
b)

Warunkiem obligatoryjnym rozpatrywania złożonej oferty jest uzyskanie pozytywnej

opinii dostawcy aparatury – skanera do Rezonansu Magnetycznego. Ocena ta odbywać się
będzie na zasadzie wizji lokalnej oferowanej powierzchni. Warunek te jest konieczny, ze
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względu na wymagania techniczne jakie stawia dostawca aparatury oraz warunków
gwarancyjnych.
c)

Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert

Kryterium wyboru oferty jest w 100% cena brutto. Zamawiający będzie oceniał oferty
odpowiadające ww. kryterium, przy czym kryterium podlegać będzie ocenie punktowej
opartej o poniżej podane zasady przyznawania punktów.
cena brutto(C) - waga kryterium 100,00%
punktacja będzie wyliczana następująco:
C = 100 pkt. x cena najtańszej oferty/cena ocenianej oferty
Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku w PLN.Cena ofertowa nie będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
d)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki udziału w
postępowaniu, która odpowiadała wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i
jednocześnie przedstawiała najkorzystniejsze warunki realizacji samego zamówienia,
dzięki czemu uzyskała najwyższą punktację w oparciu o przedstawione w ppkt c)
kryteria.

5. Forma i termin wykonania zamówienia
a) Termin wykonania usługi:
 usługa najmu będzie trwała do 17.08.2015 do 31.08.2018 r.
b) Zamawiający ustala, iż rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi w oparciu o faktury VAT
wystawiane w trybie miesięcznym w okresie realizacji usługi.
6. Sposób przygotowania i forma złożenia oferty
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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b) Oferty należy przygotować pisemnie w formie zawierającej wszystkie niezbędne informacje
z wykorzystaniem wzorów załączników przygotowanych przez zamawiającego.
Kompletna oferta powinna zawierać:


formularz ofertowy (załącznik nr 2)



oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z
Zamawiającym (załącznik nr 3)



oświadczenie o spełnieniu wymagań obligatoryjnych związanych z realizacją
zamówienia (załącznik nr 4)

b) Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu wykonawcy w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby
podpisujące ofertę.
c) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
d) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
e) Ofertę można:
 złożyć osobiście w miejscy prowadzenia działalności firmy 90-324 Łódź, ul. Tylna 12,
 doręczyć za pośrednictwem poczty lub kuriera pod ww. adres,
 przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie PDF na adres:
kselmaj@afazja.am.lodz.pl
f) Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2015r. o godzinie 16.00
g) Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
h) Otwarcie ofert nastąpi w miejscu prowadzenia działalności firmy w Łodzi ul. Tylna 12,
dnia 07.08.2015 r. o godzinie 17.00
i) W toku oceny ofert Zamawiający może zwrócić się z zachowaniem formy pisemnej do
wykonawcy z prośbą o udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących formy i treści
złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia z zachowaniem formy pisemnej.
j) Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 3 dni od
momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty w celu uzyskania informacji o dniu
wyznaczonym na podpisanie umowy.
k) Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa
kwotę, którą Zmawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota
określona w budżecie szczegółowym projektu).
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l) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Sposób informowania wykonawców o prowadzonym postępowaniu
a) Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna
jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem:
 Miejsca prowadzenia działalności firmy: 90-324 Łódź, ul. Tylna12,
 strony internetowej firmy: www.selmaj.pl
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych
przez siebie potencjalnych wykonawców z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia
udziału i złożenia oferty w postępowaniu.

8.Sposób kontaktowania się pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami w postępowaniu
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
faksowej lub drogą elektroniczną
Do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Wykonawcami w sprawach związanych
z prowadzonym postępowaniem Zamawiający upoważnia:
Imię nazwisko: Krzysztof Selmaj
Telefon: 604480110
e-mail: kselmaj@afazja.am.lodz.pl
9. UWAGI KOŃCOWE
a) Z możliwości realizacji zamówienia są wyłączone podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym, z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub
kapitałowo.
b) Złożenie przez Wykonawcę dokumentów fałszywych, stwierdzających nieprawdę lub
nierzetelnych

oświadczeń

mających

istotne

znaczenie

dla

Zamawiającego

może

spowodować wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.
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c) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień
publicznych.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dn. 03.08.2015 r.
……………………
(Miejscowość, data)
FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu Firmy: …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………………….
oznaczenie wykonawcy/nazwa siedziba i adres, ewentualnie czytelna pieczątka/

oświadczam (-y), iż usługa opisana w zapytaniu ofertowym z dnia ……/..…../……… wykonam(y) na warunkach zgodnych z treścią przedmiotowego zapytania przy zastosowaniu
przedstawionych poniżej warunków cenowych:
Lp.
1.

Nazwa

Oferta

Łączny koszt usługi najmu – cena brutto
określona w PLN

Termin związania ofertą 15 dni.
Załączniki:
 oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z
Zamawiającym (załącznik 3).
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 oświadczenie o spełnieniu wymagań związanych z realizacją zlecenia (załącznik nr 4 ),

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dn. 03.08.2015 r.
………………………………………
(Miejscowość, data)
Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że jako Wykonawca nie jesteśmy powiązany z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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…………………………………….
Pieczęć firmowa i podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji wykonawcy

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dn. 03.08.2015 r.
………………………………………
(Miejscowość, data)
Oświadczenie
Niniejszym oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej
przedmiot zamówienia,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie
zamówienia.

…………………………………….
Pieczęć firmowa i podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
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