PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRÓDKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Rzeszów, 10.10.2016 r.

Andrzej Rudek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek zaprasza do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej
sprzedaży wraz z dostawą wyposażenia do fizykoterapii – Urządzenie do akupunktury bezigłowej ACUTE,
w związku z realizacją projektu pt.: „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom
Opieki Medycznej”, nr WND-POWR.05.02.00-00-0052/15, w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i
rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej
jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
UWAGA !
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku i
uzyskanie wiedzy na temat ceny rynkowej przedmiotu zamówienia.

I. Zamawiający: Andrzej Rudek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, ul. Strażacka 12 E,
35-312 Rzeszów
NIP: 813-10-02-914, REGON: 690235102
Tel. 752 235 756
Fax (+48) 17 861 10 96
Adres strony internetowej: www.rudek.com.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania wobec Wykonawcy:
1. Sprzedaż wraz z dostawą urządzenia do akupunktury bezigłowej ACUTE o następujących parametrach:
- Zasilanie: 100-240 VAC / 50-60 Hz
- Max. zużycie energii: 175 W
- Typ zabezpieczeń: IP 10 (ciała stałe 1, płyny 0)
- Zabezpieczenie przebiciowe: Klasa 1
- Rodzaj zasilania: Wymagane uziemienie Typ BF
- Częstotliwość pracy: 0.4 – 100 Hz
- Wyjście: Max. 15 mW, max. 500 μA, max. 30 V
- Bezpieczniki (1): 2x T 1.6 A
- Bezpieczniki (2): 2x T 10 A
- Panel PC wyposażony w „all-in-one PC” z wyświetlaczem min.: 39.1 cm x 32.7 cm x 3.6 cm
- Pamięć min.: 2 GB RAM
- Wymiary urządzenia max.[cm]: wys. 127 x szer. 61 x długość: 73
- Waga urządzenia maksymalnie [kg]: 50 kg
- Wyposażenie standardowe:
próbnik aktywny
kabel do próbnika aktywnego
próbnik pasywny
kabel do próbnika pasywnego
- Wyświetlacz:
częstotliwość
CMA, SMR, CAA, RTP, czas
- Programy wbudowane min. 27
- Programy manualne
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- Intensywność zabiegu min. 3 rodzaje: powierzchniowa, średnia, głęboka
- Programy:
polaryzacja
ukrwienie
przepływ
2. Oferowane urządzenie ma być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie i w pełni
funkcjonalne.
3. Zamawiający wymaga dostawy urządzenia do następującej lokalizacji: Rzeszów, ul. Strażacka 12e, na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz pierwszego uruchomienia urządzenia przez Wykonawcę i
przeprowadzenia instruktażu dla osób wskazanych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na dostarczone wyposażenie
oraz zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji. W okresie gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
- pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności dostarczonego wyposażenia poprzez pełne usuwanie jego
uszkodzeń, awarii lub niesprawności lub wymianę wadliwych, uszkodzonych części wyposażenia na fabrycznie
nowe lub też wymianę dostarczonego wyposażenia na fabrycznie nowe, w ciągu maksymalnie 2 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, przy czym czas reakcji na zgłoszenie - rozumiany
jako przekazanie Zamawiającemu pierwszych zdalnych wskazówek dotyczących możliwości usunięcia
uszkodzenia, niesprawności lub awarii i dalszego sposobu postępowania - wynosić będzie maksymalnie 6 godzin
roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego awarii, niesprawności lub uszkodzenia wyposażenia.
Jeżeli wykonanie naprawy lub usunięcie wady, usterki, awarii lub uszkodzeń przedmiotu zamówienia będzie
niemożliwe lub niewskazane, jak również w przypadku niewykonania naprawy w terminie do 2 dni od dnia
otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot zamówienia na nowy, wolny od
wad w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie urządzenia w okresie gwarancji,
Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na nowy, wolny od wad, w terminie 5 dni
kalendarzowych od dnia wykrycia.
W razie konieczności naprawy wyposażenia poza miejscem jego użytkowania, trwającej dłużej niż 1 dzień
roboczy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i dostarczenia Zamawiającemu wyposażenia zastępczego
na czas naprawy, o parametrach i właściwościach co najmniej takich jak wyposażenie podlegające naprawie,
Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie gwarancji, w szczególności koszty
dojazdów, wymiany przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
W ramach świadczonej gwarancji Wykonawca będzie dokonywał przeglądów okresowych obejmujących
bezpłatny dojazd i robociznę, - minimum 1 przegląd okresowy na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta, w
czasie dogodnym dla Zamawiającego, a dokładne terminy zostaną uzgodnione przez Zamawiającego i
Wykonawcę.
Po upływie okresu gwarancji określonego w umowie Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu minimum 10-letni
okres pełnej, płatnej na zasadach uzgodnionych przez Strony obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części
zamiennych składających się na przedmiot umowy, jak również materiałów zużywalnych potrzebnych do
eksploatacji przedmiotu umowy.
Zgłoszenia reklamacyjne Zamawiający przesyła faxem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca gwarantuje
przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
- niepłatnych dodatkowo uaktualnień oprogramowania dostarczonego wyposażenia bez zmiany jego
funkcjonalności (jeśli dotyczy),
- bezpłatnych telefonicznych i e-mailowych konsultacji i porad dla użytkowników dostarczonego wyposażenia ze
strony Zamawiającego.
Oferowane wyposażenie powinno zostać dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących przepisów zgodnie z
ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679, tekst jednolity z dnia 26 maja
2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 876)), tj. posiadać odpowiednie wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione
organy. tj.:
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deklaracja zgodności CE producenta,
certyfikat jednostki notyfikującej ,
zgłoszenie, powiadomienie, wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji produktów leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i podmiotów odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie do obrotu i używania.
W przypadku oferowanego wyposażenia, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych, Wykonawca powinien dysponować innymi niż wyżej wymienione, odpowiednimi dokumentami
dopuszczającymi oferowane wyposażenie do obrotu i stosowania.
1.
2.
3.

IV. Oferty należy skierować do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: biuro@rudek.com.pl albo złożyć
osobiście lub w formie pisemnej za pomocą Formularza oferty - stanowiącego załącznik nr 1 na adres:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, ul.
Marszałkowska 15, 35-215 Rzeszów.
Oferta powinna zawierać co najmniej oznaczenie Wykonawcy oraz oferowaną cenę netto, brutto i VAT (Cena
podana w złotych polskich (PLN)).
Na oferty Zamawiający oczekuje do dnia 14.10.2016 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

Osoba do kontaktu: Katarzyna Dąbska, tel. 609 779 924.

10.10.2016 r.
..............................................................................
(data, podpis osoby upoważnionej)
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty
……………………………………………………….
Miejscowość, data

Formularz oferty w odpowiedzi na zapytanie dot. sprzedaży wraz z dostawą wyposażenia
do fizykoterapii – Urządzenie do akupunktury bezigłowej ACUTE

Zamawiający:
Andrzej Rudek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety
Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek
Ul. Strażacka 12 E
35-312 Rzeszów

Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………….……………………
Nr telefonu: …………………..………
Adres e-mail: …………………………
NIP …………………….
REGON ………………………….
Odpowiadając na zapytanie dotyczące przedstawienia ceny z tytułu sprzedaży wraz z dostawą wyposażenia do
fizykoterapii – Urządzenie do akupunktury bezigłowej ACUTE, w związku z realizacją przez Zamawiającego
projektu pt.: „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom Opieki
Medycznej”, składam/y następującą ofertę cenową na zrealizowanie przedmiotu zapytania:
L.p.

Przedmiot zapytania – usługa i opis
usługi

Cena w PLN
Kwota netto: ……………………

1.

VAT …………………………….
Sprzedaż
wraz
z
dostawą
wyposażenia do fizykoterapii –
Kwota brutto …………………….
Urządzenie
do
akupunktury
bezigłowej ACUTE
Słownie: ………………………..…..………………
………………………….…………………………..
……………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy
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