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Dental Union Laboratory Agnieszka Jasek     Warszawa 20.06.2013 

ul. Ustrzycka 5 

02-141 Warszawa 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NR 1/2013  
(dotyczy zakupu skanera laboratoryjnego) 

 

 

I. Zamawiający: 

 
Dental Union Laboratory Agnieszka Jasek      

ul. Ustrzycka 5 

02-141 Warszawa 

NIP: 521-107-77-69 REGON: 012148450 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup skanera laboratoryjnego w ramach realizacji 

projektu „Innowacyjna technologia w Dental Union Laboratory Agnieszka Jasek”  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

 zakup o skanera laboratoryjnego – według załącznika nr 1 

 

2. W celu realizacji zamówienia Wykonawca, przekaże  przedmiot zamówienia,  wraz z 

niezbędnymi dokumentami tj. gwarancją lub licencją, instrukcją obsługi. 

 

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2013 r. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

 

Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową, 

 posiadać datę sporządzenia,  

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 podpisana czytelnie przez wykonawcę,  

 posiadać okres obowiązywania przedstawionej oferty, nie krótszy niż 30 dni od 

dnia jej złożenia. 
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V. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

ajas7@o2.pl,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:  Dental Union 

Laboratory Agnieszka Jasek , ul. Ustrzycka 5, 02-141 Warszawa, do dnia 15.07.2013 

wraz z załączoną kopią  odpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć 

miesięcy przed datą złożenia oferty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu rozpatrywania ofert o nie 

więcej niż 14 dni. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień treści  

złożonych ofert. 

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:http://www.dul.pl/, http://www.irdent.pl/ 

 

VI.  Ocena ofert 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 

1. -  cena         - 60 % 
 

2. -    zastosowanie wg załącznika nr 1    - spełnia/nie spełnia 
 

3. -    serwis gwarancyjny i pogwarancyjny    - 10 %   

- jest /nie ma;        -  5% 

- czas gwarancji       -  5%  
 

4. - edukacja         - 10 % 

- instrukcja trenera uruchomienia i obsługi 

  podstawowej skanera     -  5% 

- instruktarze w zakresie upgrate programu 

  w przyszłości      -  5% 
 

5. - ocena ceny licencji rocznych i cena przesyłu danych - 20 % 

  na dziś i na następne lata. - cena 

 

 

 

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

Wykonawcą zamówienia zostanie Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni  o        

wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do 

zawarcia umowy. 
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VIII. Dodatkowe informacje 

 

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Jasek pod adresem email: ajas7@o2.pl. 

 

IX.  Inne 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

1. zamknięcia procedury bez wyboru oferty bez podawania przyczyn; 

2. odwołania niniejszego postępowania bez podawania przyczyn. 

 

X.  Załączniki 

1. Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia, 

2. Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego 
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