Zapytanie ofertowe 6/2020
Zapytanie ofertowe na zakup lamp bakteriobójczych przepływowych, zamgławiacza, dozowników
do dezynfekcji oraz termometrów bezdotykowych realizowanych w ramach umowy partnerskiej nr
DZ-9024.20.11.433.27.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. dotyczącej projektu pn. „Doposażenie szpitali
w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020.

I. Zamawiający
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu
ul. Sądowa 18
86-100 Świecie
tel. 523308305
sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup:
- lampy bakteriobójcze przepływowe – 10 szt.
- zamgławiacz – 1 szt.
- dozownik do dezynfekcji – 5 szt.
- termometr bezdotykowy – 25 szt.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać:
A) DOZOWNIK ŁOKCIOWY


Dozownik do butelek 500 ml, posiada możliwość regulacji dozowanej jednorazowo ilości
preparatu od 0,75ml do 1,5 ml,



Dozownik jest wyposażony w nakładkę zapewniającą optymalne dopasowanie butelek o
różnej szerokości szyjki i zabezpieczającą przed ulatnianiem alkoholu ze środka do
dezynfekcji,
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Dozownik przystosowany jest do dozowania preparatów o różnej gęstości i lepkości bez
efektu zatykania,sklejania i skapywania,



Dźwignia dozownika wykonana ze stali szlachetnej ,obudowa z anodowanego aluminium,



Dozownik łatwy w montażu oraz dezynfekcji dzięki możliwości demontażu dozownika i
pompki bez użycia narzędzi,



Posiada możliwość stałej oceny poziomu ilości preparatu,



Odporny na działanie alkoholowych preparatów do dezynfekcji,



Możliwość sterylizacji dozownika w autoklawie (poza częścią ścienną).
B) TERMOMETR BEZDOTYKOWY



termometr bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temperatury ciała i obiektów, zasilany
bateryjnie,



termometr jest urządzeniem medycznym spełnia wymogi dyrektywy unijnej 93/42/EEC o
wyrobach medycznych oraz normy dla termometrów klinicznych do pomiaru temperatury
ciała : ISO 80601-2-56:2009,



Posiada podświetlany ekran z akrylową powierzchnią (nie plastik),



Posiada alarm dźwiękowy temperatury,



Posiada funkcję oszczędzania baterii-AUTO OFF,



Pomiar temperatury co 1-2 sekund,



Dokładność pomiaru +/-0,1C,



Posiada pamięć minimum 10 pomiarów,



Jest lekki,ma ergonomiczny kształt,możliwość dezynfekcji,



Posiada instrukcję użytkowania w języku polskim.
C) LAMPA BAKTERIOBÓJCZA PRZEPŁYWOWA STATYWOWA jednofunkcyjna
do dezynfekcji powietrza



lampa przejezdna na statywie,



obudowa wykonana z blachy kwasoodpornej,



posiada wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,



możliwość stosowania w obecności pacjentów i personelu,
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posiada wbudowany licznik czasu pracy z wyświetlaczem z dokładnością do 1 godziny,



trwałość promiennika 8000 godzin,



element emitujący promieniowanie UV- C 2x55 W,



Dezynfekowana kubatura 45-90 m3/h,



zasięg działania lampy 18-36m2,



posiada I klasę zabezpieczenia p.p,



masa maksymalnie 14 kg,



lampa energooszczędna -pobór mocy max 115 W,



urządzenie spełnia wymagania bezpieczeństwa i funkcjonalności zharmonizowanych norm
PN-EN 60601-1:2011.
D) PRZENOŚNE URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ METODĄ
FUMIGACJI



urządzenie umożliwia przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem
elektronicznym,



urządzenie rozprasza środek dezynfekcyjny w postaci suchej mgły – mikro kropelki do 5
mikronów,



możliwość regulacji procesu dezynfekcji w zakresie kubatury pomieszczenia od 10-1000m3,



urządzenie wyłącza się automatycznie po etapie dyfuzji środka,



możliwość kontroli penetracji środka testami wskaźnikowymi,



urządzenie łatwe do przenoszenia ,waga do 6,5kg,



zasilanie urządzenia 230V,



Prędkość wyrzutu środka z dyszy minimum 80m/s,



Środek dezynfekcyjny musi spełniać wymogi:
- nietoksyczny,niekorozyjny, bio-degradowalny,
- nie zawiera formaldehydu,amoniaku oraz chloru,
- nie pozostawia osadu i nie powoduje korozji,
- środek wykazuje aktywność bakteriobójczą,grzybobójczą,wirusobójczą i sporobójczą
potwierdzoną badaniami do wglądu dla zamawiającego,
- spełnia normę NFT 72 281(2014) dla dezynfekcji metodą zamgławiania,
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- możliwość stosowania w urządzeniu również środków skutecznych wobec pasożytów np.
świerzbowca ludzkiego oraz powierzchni mających kontakt z żywnością.
III. Termin i miejsce wykonania zamówienia / warunki gwarancji / terminy płatności:
1. Wnioskodawca dostarczy przedmiot(y) zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot(y) zamówienia na okres 24 miesięcy.
3. Rozliczenie wynagrodzenia na wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie
wystawionej przez wykonawcę faktury. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie
podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru za odebrany przedmiot zamówienia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
•

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

•

posiadają przedmiot(y) zamówienia spełniające wymagania stawiane przez Zamawiającego

•

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca pozostanie związany ofertą do 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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VI. Informacja o sposobie przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Złożona przez wykonawcę oferta musi zostać sporządzona według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy).
3. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena ofertowa, jak również ceny
jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Cena ofertowa brutto zaproponowana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym,
(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) musi obejmować cenę sprzętu, dostawę do
siedziby

Zamawiającego

oraz

wszelkie

podatki

i

zobowiązania

wynikające

z przedmiotu zamówienia. Będzie ona ostateczna i wykluczać będzie żądania dodatkowej
zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń warunków określonych
w niniejszym zapytaniu.
7. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VII.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć do 31.07.2020 r., do godz. 11:00 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
(Sekretariat).
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2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej
treścią, z dopiskiem:
Zakup lamp bakteriobójczych przepływowych, zamgławiacza, dozowników do dezynfekcji
oraz termometrów bezdotykowych w ramach projektu
pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”
NIE OTWIERAĆ PRZED 31.07.2020 r. godz. 11:30
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 31.07.2020 r. o godz. 11:30.
VIII.

Kryteria wyboru oferty:

1. Jedynym kryterium oceny oferty (100%) będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu
zamówienia, wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez wykonawcę zgodnie
z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. W kryterium cena ocena oferty zostanie przeprowadzona według formuły:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
Otrzymane punkty = ------------------------------------------------------------------- x 100
Cena badanej oferty
3. Zamówienie zostanie udzielony wykonawcy, który spełni wszystkie wymienione
wymagania oraz przedstawi najkorzystniejsza ofertę cenową tj. uzyska największa liczbę
punktów.
4. W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie lub więcej ofert z jednakową ceną,
a cena ta będzie ceną najkorzystniejszą, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
prowadzenia negocjacji z tymi wykonawcami lub poproszenia o złożenie ofert ponownych.
5. Zamawiający nie będzie oceniał ofert jeżeli:
•

treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

•

oferta zostanie złożona po terminie składania ofert.
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IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę
firmy lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz zamieści
informacje, o których mowa wyżej na swojej stronie internetowej.
2. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana wycofa się z postępowania lub odmawia
podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
X. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od
zawarcia umowy bez podania przyczyny.
XI. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji związanych z postępowaniem są:
1. Malwina

Brzozowska

–

tel.

523308396,

fax.

523324541,

e-mail:

523324541,

e-mail:

mbrzozowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl – ws. formalnych,
2. Lucyna

Mindykowska

–

tel.

523308350,

fax.

lmindykowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl – ws. technicznych.
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