Pabianice,12 listopada 2010
Ogłoszenie o konkursie
na dostawę sprzętu do wideoendoskopii przewodu pokarmowego:
1. wideokolonoskop
2. wideogastroskop
3.wózek jezdny do umieszczenia zestawu z minitorem
4.wideoprocesor
5. monitor
6. automatyczna myjnia endoskopowa
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
" diagnoza"
"MAR-TOM" s.c . M. Włuka, T Włuka
95-200 Pabianice,ul. Traugutta 6
tel / fax : 42 / 213 06 39
NIP: 7311871083, REGON: 473196092
www. diagnoza.pabianice,pl martom.8c@op.pl
ogłasza konkurs na realizację dostawy sprzętu do wideoendoskopii przewodu
pokarmowego.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1. wideokolonoskop
2. wideogastroskop
3.wózek jezdny do umieszczenia zestawu z monitorem
4. wideoprocesor
5. monitor
6. automatyczna myjnia endoskopowa.
Informujemy, iż NS ZOZ "diagnoza" - "MAR-TOM" s. c. M. Włuka, T. Włuka zamierza
pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację
przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego,
Działanie III.6" Rozwój mikro- i małych przedsiebiorstw",
Oś Priorytetowa III: " Gospodarka, innowacyjność,przedsiębiorczość"
i zamówienie stanowić będzie jeden z wydatków projektu.
Maksymalna wartość zamówienia wynosi 240.000 złotych brutto.
Cena za realizację zamówienia powinna być podana w wartościach netto i brutto w PLN;
w przypadku, gdy ceny są przeliczane w EUR, należy podać cenę w EUR.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty firma NS ZOZ " diagnoza" - "MAR-TOM"s.c.
M. Włuka, T.Włuka kierowac sie będzie następującymi kryteriami:
1. kryterium cenowe - waga 60%
2. kryterium funkcjonalności - waga 7%
3. kryterium jakości - waga 7%
4.kryterium kosztów eksploatacji i serwisu - waga 20%
5. kryterium sprawdzenia przystosowania sprzętu do posiadanego wyposażenia - waga 3%

6. kryterium mozliwości przetestowania sprzętu - waga 3%
Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie IV kwartał 2010 - I kwartału 2011.
Oferty w języku polskim w formie pisemnej w sposób trwały lub w formie elektronicznej
należy przesłać do 20 listopada 2010 do godziny 10.00 na adres firmy.
Wybór dostawcy odbędzie sie dwuetapowo:
Etap 1. Wstępna ocena ofert ( po ocenie zakwalifikowane zostaną oferty, które spełniają
kryterium cenowe oraz kosztów eksploatacji i serwisu) - 20 listopada 2010.
Etap 2: Ostateczny wybór oferenta po prztestowaniu sprzętu dostawców wytypowanych
we wstępnej ocenie ofert - 15 grudnia 2010.
Wszelkich informacji o konkursie udziela:
Marzena Włuka tel. 601 22 74 12 - w sprawach formalno - prawnych
Marek Pazurek tel. 505 103 37 97 - w sprawach dotyczących przedmiotu konkursu.
-----------------------------------------------------------------------------Rozstrzygnięcie I etapu konkursu
na dostawę sprzętu do wideoendoskopii przewodu pokarmowego
I. Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu do endoskopii przewodu pokarmowego.
II. Termin realizacji:
Od IV kwartału 2010 do końca I kwartału 2011.
III. Złożenie ofert:
Do dnia 20 listopada 2010 tj. terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:
1. VARIMED Sp. z o. o. 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5 - oferta wpłynęła
19.11.2010.
2. Endo Elektronik Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, Kanie ul. Kolejowa 11 b – oferta
wpłynęła 18.11.2010
IV. Rozstrzygnięcie I etapu:
Po wstępnej ocenie ofert w dniu 20.11.2010 do drugiego etapu konkursu dopuszczono
obie oferty. Ostateczny wybór oferenta nastąpi po przetestowaniu sprzętu obu
oferentów w dniu 15 grudnia 2010.
Podpisy osób po stronie zamawiającego:
Marzena Włuka
Tomasz Włuka
Marek Pazurek
Pabianice, 20 listopada 2010
--------------------------------------------------------------------------

Pabianice, 15 grudnia 2010 r.

Informacja o zmianie terminu rozstrzygniecia konkursu
na dostawe sprzetu do wideoendoskopii przewodu pokarmowego
Trudne warunki atmosferyczne spowodowały opóźnienia w dostawach sprzętu
endoskopowego do testowania w ramach konkursu ogłoszonego przez
NS ZOZ „diagnoza” – „MAR-TOM” s. c. M. Włuka, T. Włuka.
W związku z powyższym przesunięciu ulega termin rozstrzygnięcia II etapu
z dnia 15 grudnia 2010 na 28 grudnia 2010.
Z poważaniem
Marzena Włuka
Tomasz Włuka

----------------------------------------------------------------------Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
na dostawę sprzętu do wideoendoskopii przewodu pokarmowego.
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "diagnoza" - "MAR-TOM" s. c.
M. Włuka, T. Włuka Pabianice, ul. Traugutta 6
podaje do wiadomości, że w trybie konkursu na dostawę sprzętu do wideoendoskopii
przewodu pokarmowego
wybrano ofertę złożoną przez firmę
VARIMED sp. z o. o. Wrocław,ul. Powstańców Śląskich 5
Podpisy osób po stronie zamawiającego:
Marzena Włuka
Tomasz Włuka
Marek Pazurek

Liczba punktów przyznanych dla rozpatrywanych ofert wg poszczególnych
kryteriów.

nazwa kryterium

oferta nr 1
Varimed Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53332 Wrocław
uzyskana liczba punktów

kryterium 1 cena

110

120

kryterium 2 funkcjonalność

14

10

kryterium 3 jakość
kryterium 4 koszty eksploatacji i
serwisu
kryterium 5 sprawdzenia przystosowania sprzętu do posiadanego
wyposażenia

14

10

24

4

6

4

kryterium 6 możliwości przetestowania sprzętu

6

6

uzyskana liczba punktów- łącznie

174

154

Pabianice, 28 grudnia 2010

oferta nr 2
Endo Elektronik Sp. z
o.o., Kanie, ul. Kolejowa
11b, 05-805 Otrębusy
uzyskana liczba punktów

