
ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia   16.11.2018 r.   

Nazwa zamówienia: 

,, Dostawa wyposażenia gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej nr 10  im.  ks. prof. 

Alojzego Franciszka Nosala w Dębicy, ul. Huberta Wagnera 4, 39-200 Dębica w ramach realizacji 

programu „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach 

w 2018 r.”. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Miasta Dębica 

ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica 

NIP 8722230742 

Szkoła Podstawowa nr 10  im.  ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala 

ul. Huberta Wagnera 4 

39-200 Dębica  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPIS OGÓLNY 

1. Opis zamówienia: 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:   

Wyposażenie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej nr 10  im.  ks. prof. Alojzego 

Franciszka Nosala w Dębicy, ul. Huberta Wagnera 4, 39-0200 Dębica  

1.2. Rodzaj zamówienia: 

Dostawa 

kody CPV: 

33100000-1 Urządzenia medyczne 

1.3 Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaproszenie do składania ofert dotyczących dostawy 

specjalistycznego wyposażenia gabinetu dentystycznego o minimalnych parametrach:  

1. Unit dentystyczny:  
  

FOTEL DENTYSTYCZNY  
• sterowanie elektromechaniczne -  
• bezszwowa tapicerka z regulacją kształtu oparcia  
• zagłówek chirurgiczny wielofunkcyjny z blokadą mechaniczną 
• programowalne 3 pamięci pozycji pracy pozycji „0” i 
spluwaczkowej i powrót do ostatniej pozycji pracy z 
włączeniem / wyłączeniem lampy operacyjnej 
• bezpieczny system hamulców najazdowych zapobiegający 
najechaniu fotela na przeszkodę. 
STOLIK LEKARZA Z RĘKAWAMI OD GÓRY WYPOSAŻONA W PIĘĆ 
INSTRUMENTÓW : 
• moduł strzykawki  
• moduł turbinowy z turbiną ze światłem NSK wraz z 
szybkozłączką ze światłem NSK  
• moduł bezszczotkowego mikrosilnika elektrycznego NSK  z 
kątnicą ze światłem NSK 
• moduł skalera piezoelektrycznego ze światłem  
• moduł diodowej lampy do polimeryzacji  



• ramiona rękawów wyposażone w hamulce - zatrzaski 
• przedmuch powietrza  spray-u na końcówkach. 
• panel cyfrowy do sterowania parametrami pracy mikrosilnika 
• obrotowa taca pod konsolą na wygodnym ramieniu z dwoma 
przegubami. 
• piaskarka 
STEROWNIK NOŻNY 
• wielofunkcyjny sterownik nożny 
• sterowanie uruchamianiem instrumentów 
• sterowanie fotelem 
LAMPA OPERACYJNA LED 
• lampa oświetlenia głównego w technologii LED z regulacją 
natężenia w zakresie od 3 000 do 50 000 luksów 
HYDROGRUPA ZE SPLUWACZKĄ 
• podwójny system zasilania umożliwiający zasilanie wodą 
destylowaną lub sieciową  
• szklana, odchylana i dochylana spluwaczka z możliwością 
obrotu w szerokim zakresie. 
• system podgrzewania wody do kubeczka 
• system automatycznej dezynfekcji rękawów ssących  
STOLIK ASYSTENCKI 
• sterowanie napełnianiem kubka i spłukiwaniem spluwaczki 
• końcówki ssaka i ślinociągu 
FOTELIK LEKARZA 
KOMPRESOR BEZOLEJOWY 
POMPA SSĄCA 
SEPARATOR AMALGAMATU 

2. Autoklaw 6 programów sterylizacji, 
monochromatyczny graficzny wyświetlacz, system usunięcia 
powietrza próżni, suszenie pakietów, opóźniony start, ,łatwy 
dostęp do zbiornika na wodę, filtr pyłkowy, system badania 
jakości wody, port USB 

3. Wstrząsarka do amalgamatu i 
glasjonomerów 

 

4. Lodówka do przechowywania 
leków i materiałów 
stomatologicznych 

 

5. 
 6. 

Biurko i fotel biurowy 
Szafa do przechowywania 
leków, narzędzi i materiałów 
stomatologicznych  

 

7. Szafa do przechowywania 
dokumentacji medycznej 

 

8. Szafka z umywalką oraz 
baterią sztorcową 

 

9. Podajnik mydła, środka 
dezynfekcyjnego oraz 
ręczników 

 

 

2. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 



3. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 

4. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018  

SEKCJA III: POZOSTAŁE INFORMACJE (W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM): 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej  

i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą 

posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty. 

1.2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji 

na przedmiot zamówienia.  

1.3. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub 

spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka 

organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) 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. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu 

wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

1.4. Oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z dołączoną specyfikacją cenowo-techniczną 

proponowanych urządzeń. 

 

2. Kryterium oceny ofert: Kryterium WAGA (%) 

1) Cena oferty (100%) 

3. Sposób oceny ofert: 

Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:  

1) Kryterium – cena 

𝑃 =
𝐶𝑛

𝐶𝑜𝑏
𝑥[100] 

gdzie: 

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę 

CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

4. Sposób wykonania i odbioru prac: 

4.1 Wybór Wykonawców zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu wyboru. 

4.2 Płatności związane z zakończeniem dostawy poszczególnych elementów będą regulowane w 

terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru tych 

elementów. 



 

5. Inne istotne warunki: 

5.1.  Złożona oferta wiąże Wykonawcę do dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym 

jako czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia w Sekcji II punkt 4. 

5.2. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę 

punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa na świadczenie usług.  

5.3. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty. W umowie 

przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena wykonania usługi zgodnie z ceną podaną przez 

Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie.  

5.4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty, 

wyłącznie za faktycznie dostarczony sprzęt. 

5.5. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

sytuacji gdy na podstawie umowy nr 13/41/2018/3440/614 zawartej w dniu 9.11.2018 r. 

pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Burmistrzem Gminy Miasta Dębica 

nie zostaną przekazane środki finansowe na realizację programu wyposażenia gabinetu 

dentystycznego w Szkole Podstawowej            nr 10  im.  ks. prof. Alojzego Franciszka 

Nosala w Dębicy, ul. Huberta Wagnera 4, 39-200 Dębica. 

5.6. W sytuacji, o której mowa w pkt 5.5 Wykonawca wystawi korektę faktury i zwróci 

Zamawiającemu cenę sprzedaży (jeżeli została uprzednio zapłacona), a Zamawiający wyda 

zwrotnie przedmiot umowy Wykonawcy. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na koszt 

Wykonawcy. 

 

6. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce złożenia oferty: 

6.1.  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1). Oferta 

powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie  

z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.  Do formularza ofertowego należy dołączyć 

specyfikację cenowo-techniczną proponowanych urządzeń . 

6.2.  Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres 

Zamawiającego:  

Szkoła Podstawowej nr 10 

  im.  ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala, 

 ul. Huberta Wagnera 4,  

39-200 Dębica 

 

6.3. Termin składania ofert: do dnia 21.11.2018 r. włącznie. Oferty złożone po terminie ich 

składania zostaną odesłane do Wykonawców bez analizy i otwierania.  

6.4.  Oferty przygotowywane i składane są na koszt Wykonawcy. 

6.5.  Niniejsze Zapytanie Ofertowe zamieszczone jest na stronie internetowej: 

www.sp10debica.fdf.pl 

6.6.  W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego 

zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia 

Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że 

Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy 

komunikacji. Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail do komunikacji z 



Zamawiającym: sp10.sekretariat@wp.pl adres e-mail do komunikacji z Wykonawcą, 

Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.  

6.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu 

Ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi e-mailowo każdego. W 

przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania 

ofert. 

6.8. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych  

od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

6.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie 

zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania 

przyczyn takiego zakończenia postępowania.  

 

7. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału                           w postępowaniu przez wykonawców oraz innych dokumentów 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów: 

1) Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do oferty.  

2) Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - 

załącznik nr 3 do oferty. 

 

8. Poprawianie omyłek w treści oferty 

Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków  

- Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań 

- Załącznik nr 4 - wzór umowy 

 
……………………………………………………… 

Data i podpis 

 


