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Łódź, dnia 16.03.2015r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zakup 

sprzętu rehabilitacyjnego 

1. Zamawiający 

Nazwa : Kromed Marek Krochmalski 

Adres: ul. Kopernika 38  90-552 Łódź 

NIP: 726-167-52-61 

Regon: 100592517 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.) 

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej  RPO WŁ 

Wzrost konkurencyjności KROMED  w wyniku nabycia i wdrożenia wyników prac B+R 

4. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt 

III Oś priorytetowa: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość,  

             Regionalny Program Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2007-2013 

             Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Sprzęt rehabilitacyjny; 

1. Laser biostymulujący   - szt. 1 

2. Elektryczne szyny do ćwiczeń biernych kończyn dolnych  - szt. 4 

3. System do miejscowej terapii zimnej i/lub ciepłej wraz z masażem uciskowym – szt. 2 

4. Diatermia do terapii ciepłem – szt. 1 

5. Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym – szt. 1 

6. Bieżnia do analizy dystrybucji obciążenia w statyce i chodzie – szt. 1 

7. Stół trakcyjny – szt. 1 
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8. Urządzenie do monitorowania ćwiczeń izolowanych oraz ćwiczeń funkcjonalnych – szt. 1 

9. Wirówka kończyn dolnych – szt. 1  

10. Stół rehabilitacyjny elektryczny szt. 4  

11 Laser ze skanerem – szt. 1 

12  Kamera szybkoklatkowa do oceny ruchu -  szt.1 

13 Kombajn fizjoterapeutyczny do elektroterapii i ultradźwięków – szt. 1 

14  Elektryczne szyny do ćwiczeń biernych kończyn górnych – szt. 1 

Szczegóły specyfikacji – załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty cząstkowej na poszczególne sprzęty  
 rehabilitacyjne wymienione powyżej. 

 

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz sposobu 
obliczania ceny. 

Rangi kryteriów: 

1. cena = 80% 

2.  warunki  gwarancyjne i  serwisowe = 20% 

przy czym: 

Ad. 1. Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru: 

C = (Cmin /Cb ) x  80% 

gdzie: 

C – cena 

 

Cmin- cena najniższa 

Cb – cena badana 

 

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych. 

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny. 
 

Ad. 2. Warunki gwarancyjne i serwisowe – obliczana jest wg wzoru: 

G = (Gb/Gnajwyższa) x 20% 

Gdzie: G – warunki gwarancyjne i serwisowe, 
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Gb - warunki gwarancyjne i serwisowe badane, Gnajwyższa -  warunki gwarancyjne i serwisowe najlepsze. 

Kryterium warunki gwarancyjne i serwisowe będą punktowane od zaproponowania co najmniej: 

minimum 2-letni okres gwarancyjny, minimum 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny w roku w okresie 

trwania gwarancji, serwis dokonywany na miejscu w ciągu maksymalnie 72 godzin  od zgłoszenia, 

usunięcie usterki maksymalnie w ciągu 7 dni, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, 

nie dłużej niż 14 dni.  Zaproponowanie gorszych warunków gwarancyjnych i serwisowych niż opisane 

wyżej, będzie skutkowało przyjęciem 0 punktów w niniejszym kryterium. / szczegóły w załączniku nr.1/ 

Ocena spełnienia warunków w punkcie 2. dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” 

w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie oraz dokumentach oferenta. 

7. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia – dostawa  nie później niż do dnia 15.05.2015r. 
 
Opis sposobu przygotowania ofert 

Oferta powinna być sporządzona w wersji papierowej wraz z dokumentacja katalogową. 

Oferta powinna zostać dostarczona do siedziby firmy w zamkniętej kopercie. Na kopercie 
powinna być umieszczona  informacja „Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego”. 

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.  

Cena urządzenia powinna zostać podana w PLN. 

W przypadku ceny w walucie innej niż PLN, będzie przeliczona po kursie średnim NBP z dnia 
otwarcia ofert. 

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem  
w  postępowaniu 

  
  Zamawiający dopuszcza możliwość  złożenia oferty na przedmiot zamówienia w formie 
            elektronicznej. 

 
 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Miejsce składania ofert: siedziba firmy Kromed, : ul. Kopernika 38  90-552 Łódź 

Termin składania ofert do 31.03.2015r. do godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert  31.03.2015r. godz. 14:00 w siedzibie firmy Kromed.  

Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. 
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9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. 

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
 

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, są 
producentem lub dystrybutorem urządzenia. Przedstawią w tym zakresie stosowne 
oświadczenie. 

2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia, 
 

            3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,      
     

Przedstawią stosowne oświadczenie, że wykonawca nie jest w stanie upadłości  
 lub złej sytuacji ekonomicznej. 

 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 

ustawy). Przedstawią w tym zakresie stosowne oświadczenie. 
 

10. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz Budżetu Państwa. 

11.  Uwagi końcowe:  

1) Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami i udzielania informacji                
związanych ze składaniem ofert jest  Pan Tadeusz Grzejszczak, nr tel. 0 502 339 172                               
e-mail: t.grzejszczak@mmcenter.pl  lub tel.. 42 253 19 06 – 08, e-mail: 
m.krochmalski@mmcenter.pl 

2)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do  zmiany  ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z  
     zasadami udzielania zamówień  bądź  odwołania ogłoszenia bez   podania   przyczyn, na  
     każdym jego etapie. 

 

Marek Krochmalski 
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