
l\,\^E r^,: j l.'{'."'',-i){).,/i lt .,,, . i,]j:, ,

§,, :i1 i zsl,jlicil i'l,ril l ski łil ;,ri, i]1 ii:;, ltck l,
. 1^,:t:

|.,-;,,1i1.,l ,,l: .i]l,1 ::].j'-] ]: , j ]i,]"] l ] 
..

Strzelce Op., dnia 17.t0.20l9r.

Dp S rY ż6lzp:,.z48 .ż0, 19

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społęcznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie ,i filią _w 
Leśnicy

u1. Strażack a 8, 47-100 Strzelce op. w imieniu którego dzińa DYrektor DPS Pani

Jolanta osuch zaprasza do zŁozęńa ofert na re6,izaĄę zadania, którego wartośó nie

prze|<taczawyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000euro, vłyłączonej ze

stosowania przepisów ustawy z dnia ż9 stycznia ż0O4r, (ts,Dz,TJ z ż0I8l poz, 1986)

Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art, 4 ust, 8,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
przedmiotem zamówienia jest zakup wyaz z dostawą lasera do rehabilitacji

średnioenergeĘcznego BTi 4110 sńart _ 1szt dla Domu pomocy Społecznej Filia

Srymiszów, ul. Strzelecka 2.

1,Przedmiotemzamówienia jest zak1,1p wraz Z dostawą lasera do rehabilitacji

śrędnioenergetycznego BTL 4110 smart - lszt dla Domu Pomocy Społecznej Filia

§;ń;;";i]ffi;; "i;' zgodnie z zńącznikiem nr 1 o następujących parametrach:

T.1. 1-k.""ł"* łzerrŃny aparat do laseroterapii z ekranęm graflcznym,
i innych parametrów,

1.2" Wysoko luminescencyjny wyświetlacz czasv

1.3. Prógramy dla różnych dziedzin medycznych,

1"4, Programy użytkownika,
t.S,Wbudowany podręcznik użytkownika i pomoc,

1.6.Przenośność,
1.7.Identyfikacja i kontrola akcesoriów,

r.a.laent}nkacja i test podłączonych sond laserowych i prysznicowych,

1.9.Wyposażenie standardowe: 
- "#l3:?*, akumulator,
- sondapuŃtowa R 400mW
- okulary do laseroterapii

1"10. Kontrola obrazu - gtaftczny,
1 "1 t " Wyświ ętlacz 2x numeryczny, zielony,
1.12" Wymiary: 160x140x350mm,
1.13" Zasilanie 100-240V, 50-60Hz,
1.14, Czas ładowania maks. 3 godziny

na zasadach:

Ń/i"*** zobowiązuje się dostarczyć laser do rehabilitacji ŚrednioenergetYcznY

BTL 4110 smart _ lszi własn}m transportemi na swójkosź do DPS Filia Szymiszów,

ul. Strzelę cka 2, 47_100 Szymiszów w godzinach 800_1400, osobiście, kurierem lub

pocńą do dnia t4.t1.20l9r.
2) Wykonaw"u *yau:. dostarczany laser do rehŃilitacji średnioenergetyczny _ BTL

4tr10 smart _ Iszt przedstawicielowi zamawiającego, który go sprawdza,

3) Stan - nowy.
4) wykonawca zapewnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min, braki uszkodzeń oraz

nie używanie wcześniejsze tego egremplaria lasera, np, pn,e, innych uży,tkowników lub

innyoh demonstracji reklamowych,

L 4110 s



5) Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej gwarancji

średnioenergetyczny BTL 4110 smart - Iszt.
6) Bezpłatny serwis gwarancyjny z bezpłatnym transportem do

na laser do rehabilitacji

miejsca naprav,ry i z
powrotem do Zarlańającego.
ł) Wykona*cu gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie

obowiązywania umowy,
8) Wykonawca dostarózy instrŃcje obsługi, aktualne atesty i Świadectwa doPuszczenia

do st'osowania w budynkach użyteczności publicznej, w języku polskim na terenie kraju-

zgodnie z obowiązującymi przepisami w §lrn zakresie,

9) łvykonawca v/ rarrruct, sprzedńy zapewnia jednorazowe bezPłatne Przeszkolenie dla

p.rsorrel., obsługującego laser prowadzone przez przedstawiciela firmY na terenie:

bps riuu szyŃsŹow w pierwŚzym tygodniu po dostawie, w dzień uzgodniony odrębnie

z przedstawicielem DPS.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia I4.1I.2019r.

Kryteriurn ocenv ofert: - cena 1007o

t" Druk - formularz oferty,
Z.ZaŁącznik nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru \ub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej.

wszelkich informacii udzielaia:
. * Ę."*t. procedury wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznYch

_teLllAet-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce op., ul. Strażacka 8,

47 -I00 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.p1
. w sprawie przedmiotu zamówienia- Katarzyna Piontek -mgr fizjoteraPii-

tel-77l 462-38-45 wew" 21 budynek DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2,

47-100 Szymiszów

Termin składania ofert upływa z dniem 24.10.2019r. do godz. 15.00

ofeńy należy złożyó * s.k ót*iacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8 osobiŚcie,

pocńą, faxem lub pocźą elektroniczną.

l.Druk - formularz ofertowy.
Z.Załącznik nr 1.

3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
l. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń
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ofertowy.


