Gliwice, 19.04.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
W celu dokonania zakupu wyposażenia laboratoryjnego w ramach projektu pod nazwą: „Badania nad
opracowaniem interaktywnego urządzenia rehabilitacyjnego kończyny górnej i dłoni.”
Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka Działania 1.2 Badania,
rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
1. Dane zamawiającego:
EUVIC sp. z o.o.
ul. Przewozowa 32
44-100 Gliwice
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego sprzętu laboratoryjnego:
a) Stojaki na kółkach – 2 szt:
Kod CPV: 39151100-6 Stojaki
Minimalne wymagania:
 minimum 4 kółka z możliwością blokady
 uchwyt do zawieszenia TV
 półka na komputer
 półka na klawiaturę
 półka na tablet.
b) Tablety – 4 szt.
Kod CPV: 30213200-7 Komputer tablet
Minimalne wymagania:
 procesor minimum 4 rdzeniowy
 system operacyjny Android 7 (bądź równoważny*) lub nowszy
 minimum 4 GB RAM
 pamięć minimum 32 GB
 przekątna ekranu 9,7” lub większa
 modem 4G
 rozdzielczość ekranu min. 2560 x 1600
 możliwość podłączenia zewnętrznego monitora
 funkcja szybkiego ładowania
 gwarancja minimum 24 miesiące.
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c) Smartphone i gogle VR (zestaw)- 4 szt.
Kod CPV: 30213200-7 Komputer tablet
Minimalne wymagania:
 procesor minimum 8 rdzeniowy
 system operacyjny Android 7 (bądź równoważny*) lub nowszy
 minimum 4 GB RAM
 pamięć minimum 32 GB
 przekątna ekranu 5” lub większa
 współdziałanie z dedykowanymi goglami VR,
 rozdzielczość ekranu min. 2960 x 1440,
 pyłoszczelność i wodoszczelność minimum IP68
 funkcja ładowania bezprzewodowego
 gwarancja minimum 24 miesiące.
d) Zasilacz laboratoryjny- 1 szt.
Kod CPV: 31710000-6 Sprzęt elektroniczny
Minimalne wymagania:
 wyświetlacz do wskazywania napięcia i prądu
 tryb ochrony: ograniczenie natężenia prądu
 ochrona bezpiecznikiem
 napięcie wejściowe: 230 VAC 50 Hz
 napięcie wyjściowe: regulowane maks. 0-30 VDC
 prąd wyjściowy: regulowany maks. 0-5 A min. 3 wyjścia
 certyfikat kalibracji.
e) Multimetr - 2 szt.
Kod CPV: 38552000-9 Mierniki elektroniczne
Minimalne wymagania:
 opór wewnętrzny DC min. 10 MOhm
 zakres pomiarowy częstotliwości 0.01 Hz - 99,99 kH
 zakres pomiarowy pojemności 1 nF - 9999 μF
 minimalny zakres pomiarowy A/DC 0.01 mA
 minimalny zakres pomiarowy V/DC 0.1 mV
 podświetlenie tła do prac w miejscach słabo oświetlonych
 funkcja min./maks. do rejestrowania wahań sygnału
 automatyczny i ręczny zakres
 pomiar True RMS.
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f) Generator sygnałów - 1 szt.
Kod CPV: 34999100-7 Generatory sygnałowe
Minimalne wymagania:
 generator funkcyjny DDS
 częstotliwość: do min. 20MHz
 generowane przebiegi: sinus, prostokąt, trójkąt, impuls, szum, sinc, wykładniczy wzrost,
wykładnicze opadanie, EKG, Gauss, Haver Sine, Lorentz, Dual-Tone, DC.
 2 x niezależne kanały
 16 cyfrowych kanałów
 kolorowy wyświetlacz LCD 7" cali
 rozdzielczość wyświetlacza: 800 x 480
 64k kolorów
 próbkowanie: 250MSa/s
 rozdzielczość pionowa: 16 bit.
*Równoważny – mowa o oprogramowaniu równoważnym z systemem Android, przez produkt
równoważny w takim przypadku należy rozumieć oprogramowanie, na którym poprawie działają
programy (aplikacje użytkowe) wykonane dla działania w środowisku Android. Poprawne działanie
oprogramowania w środowisku równoważnym musi być możliwe bez wykonania dodatkowych
czynności (np. kompilacji), obecności programów pomocnicznych i nie może powodować obniżenia
wydajności aplikacji.
3. Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać:
- osobiście lub,
- za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub,
- pocztą elektroniczną na adres aldona.lisowska@euvic.pl.
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 26.04.2019 r.
Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej
otrzymania na wskazany adres mailowy.
4. Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja dostawy zgodnie z ofertą i zamówieniem.
Dostawa pod adres: ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice.
Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest złożenie zamówienia przez Zamawiającego.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem
Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji
przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną
udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie
zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe
uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
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5. Dodatkowe warunki
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i
kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi
opisane w niniejszym zapytaniu.
Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres Oferenta,
- termin realizacji (w dniach kalendarzowych),
- kosztorys ofertowy,
- cenę, warunki i termin płatności,
- datę sporządzenia oferty,
- datę ważności oferty,
- pieczęć i podpis oferenta.
Oferta musi być ważna co najmniej do 17.05.2019 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą ilość
oferentów (konsorcja).
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje będące
przedmiotem zamówienia wymienione w pkt. 2.
Zamawiający nie dopusza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po
terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów
prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie
odrzucona bez jej rozpatrywania. W przypadku stwierdzenie niejasności, pomyłek pisarskich, itp.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień od Oferenta.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie
przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
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W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia
treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści na stronie
na której zamieszczone zostało zapytanie. Ponadto poinformuje za pomocą poczty elektronicznej
oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie.
Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w ustawie – Prawo
zamówień publicznych lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na
konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie
obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to
konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na
należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu).
Informacja o unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostanie
zamieszczona na stronie internetowej. W przypadku modyfikacji treści zapytania termin składania
ofert zostanie przedłużony.
O unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostaną poinformowane
podmioty, od których Zamawiający otrzymał już ofertę.
Dopuszcza się zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia pod warunkiem wystąpienia
obiektywnych i niezależnych od Dostawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu
dostawy.
6. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (w poniższym
rozumieniu) wg załączonego wzoru (Załącznik 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu).
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub
osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie 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.
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu powyższym podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy
członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
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2. Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe
przekazał w związku z udziałem w przetargu.
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO zawarte są na odwrocie Załącznika 2 Oświadczenia
w sprawie RODO.
7. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały
wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
KRYTERIA OCENY:
Kryteriami wyboru ofert są:
- KRYTERIUM 1: Cena netto (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100 pkt).
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
KRYTERIUM DODATKOWE (ROZSTRZYGAJĄCE)
Jeżeli w ramach zamówienia kilka ofert otrzyma identyczną liczbę punktów Zamawiający
wybierze ofertę dostawcy, który zadeklarował najkrótszy czas dostawy przedmiotu zamówienia.
KRYTERIUM 1: Cena netto *
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:
100 x cena najniższa** / cena badana***.
*W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący
w dniu przeprowadzenia oceny.
**Cena najniższa - oznacza najniższą cenę netto określoną w ofertach złożonych przez
Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.
*** Cena badana – oznacza cenę netto wskazaną w badanej ofercie dla pozycji wymienionej
w przedmiocie zamówienia.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi Zarząd
Zamawiającego wraz z członkami zespołu zarządzającego projektem.
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego
zapytania ofertowego.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 7 dni od upływu terminu składania oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę
punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
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8. Wykluczenia
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub
osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie 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.
9. Załączniki
Załącznik 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
Załącznik 2 Oświadczenie w sprawie RODO,
Załącznik 3 Formularz ofertowy.
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