
 

 
Wrocław, 27.02.2017. 

Dane zamawiającego: 
 
SPEKTRUM Sp. z o.o. 
 ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław 
NIP: 897-16-58-338, REGON: 932632951 
Tel. 71-344-57-25 
Fax.: 71-344-21-40 
E - mail: biuro@spektrum.wroc.pl 
 
 
Dotyczy : wyboru dostawcy: Synoptofora 
 
 
Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
dysfunkcji narządu wzroku poprzez zakup sprzętu medycznego oraz IT dla SPEKTRUM” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6, Infrastruktura spójności 
społecznej, Działania 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”, 
 
prosimy o złożenie nam oferty na dostawę i instalację:  
urządzenia synoptofor 
 
I. Podstawowe parametry techniczne i opis przedmiotu zamówienia:  

 
Synoptofor wyposażony w: 

 - zjawisko Haidingera, 
 - powidoki ( "after image"), 
 - automatyczne błyski jedno lub obuoczne, 
 - komplet 12 par slajdów. 
 
II. Miejsce i termin realizacji zamówienia: 
 

Miejsce realizacji zamówienia: SPEKTRUM Sp. z o.o. ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław. 
Termin realizacji zamówienia: do 13.03.2017 

 
III. Sposób obliczania ceny: 

 
Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,  
w tym koszty dostawy/transportu, instalacji, uruchomienia. 
Ceny należy podawać w PLN w rozbiciu na cenę brutto, netto oraz podatek od towarów  
i usług (kwota oraz stawka podatku). 

 
IV. Oferta powinna zawierać : 
 

  -  nazwę oraz adres oferenta, nr NIP, 
  -  przewidywany czas realizacji zamówienia, 
  -  opis/parametry przedmiotu zamówienia, 
  -  cenę przedmiotu zamówienia, 
  -  termin ważności oferty, 
  -  okres gwarancji 
  -  warunki serwisowania sprzętu 
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V. Kryteria oceny ofert: 
 

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria: 
 

L.p. Nazwa kryterium: Waga kryterium – ilość punktów 

1. Cena  100% 

 Razem: 100% 

 
   2. Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C, gdzie: 
 S – suma uzyskanych punktów, 
 C – punkty z kryterium cena, 
 
 Kryterium – Cena urządzenia 
 C = (C min/C of) x 100%, gdzie: 
  
 C min – najniższa ocena wśród złożonych ofert, 
 C of – cena danej oferty, 
 C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty, 
 
 Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru: 
 
 Sn = C  

 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów  
w oparciu o ustalone wyżej kryteria. 

 
VI. Miejsce, sposób i termin składania oferty: 
 
a) osobiście: SPEKTRUM Sp. z o.o. ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław 
b) pocztą: SPEKTRUM Sp. z o.o. ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław 
c) mailem na adres: biuro@spektrum.wroc.pl 
 
Termin składania ofert: do 6.03.2017 roku do godz. 17.00 (decyduje data i godzina wpływu do spółki). 
 
VII. Wykluczenie z udziału w postępowaniu (konflikt interesów): 
 
W celu uniknięcia konfliktu interesów, ofertę nie może złożyć podmiot powiązany z Zamawiajacym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 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, 
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. 
 
Wszytskie oferty cenowe przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo i osobowo z Zamawiajacym będą odrzucane. 
 
VIII. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia: 
 
1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać 
zmieniona w drodze aneksu do umowy następującym zakresie i przypadkach: 
a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, 
dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez 
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Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, 
wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania 
zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające 
podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia 
wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną 
fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy, 
b) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 
c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 
d) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy 
konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy 
e) wprowadzenia prac zamiennych w miejsce równoważnych prac pominiętych – w przypadku, gdy konieczność takich 
ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Zamówienia lub z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy 
f) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie 
wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  
 
2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, 
zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 
c) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiotu Zamówienia. 
 
IX. Inne warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: 
 
Nie dotyczy. 
 
X. Rozstrzygnięcie, wybór oferty: 
 
Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 24 godzin od daty zakończenia terminu składania 
ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową 
w terminie do 2 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie 
internetowej zamawiającego: www.spektrum.wroc.pl 
 
XI. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień: 
 
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Bartłomiej Krawczyk, tel. 693-180-107, e-mail: 
bk@spektrum.wroc.pl 
 
XII. Załączniki: 
 
- formularz oferty 
- wzórumowy 

 
 
 
 

 


