
          Wrocław 18.04.2014 !
D&R Holdings Sp. z o.o 
ul. Powstańców Śląskich 56a/2 
53-333 Wrocław !! !!!!

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2014 !!!
§1. 

Zamawiający !
Zamawiającym jest D&R Holdings Sp. z o.o. NIP: 8992738918, Regon: 021991922 z siedzibą we Wrocławiu 
przy ulicy Powstańców Śląskich 56a/2 („Zamawiający”). !!

§2. 
Tryb zamówienia !

Zamówienie będzie realizowane na podstawie wyboru najlepszej oferty zgodnie z kryterium opisanym w §6. !!
§3. 

Projekt !
Zamówienie wynika z realizacji przez Zamawiającego projektu nr UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00 pt: 
„Centrum diagnostyki i leczenia wrodzonych zaburzeń układu naczyniowego człowieka” w 
ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i 
Innowacyjność)” Działanie 1.1, Schemat 1.1.E: Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój 
mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. !!

§4. 
Opis Przedmiotu zamówienia !

1. Przedmiotem zamówienia jest laser naczyniowy z mechanizmem chłodzenia do szerokich 
zastosowań waskularnych („Laser”).  !

2. Kryteria techniczne Lasera: 
a. Oferta dotyczy zakupu nowego urządzenia; 
b. Operujący dwiema długościami fali; 
c. Jedna długość fali tzw. „niskoselektywna" w zakresie długości 1064nm; 
d. Druga długość fali tzw.  „wysokoselektywna" w zakresie 532-585nm; 
e. Obie długości fal muszą mieć zastosowanie w leczeniu zmian naczyniowych; 
f. Regulowany rozmiar plamki: od 2 lub mniej do 5mm lub więcej; 
g. Częstotliwość impulsu od 2 do 4 Hz lub więcej. 
h. Posiadający prowadzenie wiązki laserowej światłowodowe; 
i. Wyposażony w układ chłodzenia skóry (kontaktowe lub nadmuchowe); !



3. Laser ma pozwolić na leczenie: 
a. znamion naczyniowych typu PWS; 
b. zmian naczyniowych typu „cherry angioma"; 
c. zmian naczyniowych powstałych na bazie trądziku różowatego; 
d. rumienia ; 
e. teleangiektazji i wenulektazji kończyn dolnych; 
f. naczyniaków płaskich. !!

§5. 
Sposób obliczania ceny !

1. Ceny jednostkowe należy podawać w PLN w wartości netto i brutto ważnej na dzień 28.04.2014r. z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. !!

§6. 
Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty !

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie w 100% cena. !!
§7. 

Termin wykonania zamówienia !
Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego złożenia przez 
Zamawiającego. !!

§8. 
Opis sposobu przygotowania ofert !

1. Oferty należy składać zgodnie z opisem zawartym w §4. 
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę dot. dostaw opisanych w §4. 
3. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale zespolona. 
4. Oferta powinna zawierać co najmniej: 

• Cenę przedmiotu zamówienia 
• Opis/parametry przedmiotu zamówienia 
• Termin realizacji zamówienia (dostawy) 
• Okres gwarancji 
• Warunki i czas serwisu 
• Termin ważności oferty 

5. Oferta nie będąca zgodną z opisem zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego zostanie odrzucona. 

6. Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do formularza nie będą brane pod uwagę podczas procesu 
oceny oferty. 

7. Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową oraz podpisem osoby upoważnionej do jej złożenia w 
imieniu oferenta. 

8. Ofertę należy: 
•  przesłać pocztą lub  
• dostarczyć osobiście, w wersji papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania 

oferenta, na adres: Ars Estetica Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii, D&R Holdings Sp. z o.o, 
ul. Powstańców Śląskich 56a/2, 53-333 Wrocław, w zamkniętej kopercie zatytułowanej: „Ogłoszenie 
ofertowe - projekt: UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00 - zamówienie 1/2014” lub 

• Przesłać na adres e-mailowy: przetargi@arsestetica.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: 
„Ogłoszenie ofertowe - projekt: UDA-RPDS.01.01.00-02-173/13-00 - zamówienie 1/2014”.  

9. Oferty należy dostarczyć w terminie do 28.04.2014. do godz 18.00. 
10. Oferty dostarczone po terminie składania ofert lub przesłane w sposób inny niż przewidziany w §8 ust. 8 

nie będą rozpatrywane. !

mailto:przetargi@arsestetica.pl


!
§9. 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego !
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. 
2. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. 
3. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa w pkt. 2 powyżej informacja zostanie 

niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej: www.arsestetica.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. !!
§10. 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami !
Do kontaktów z oferentami w zakresie dotyczącym przedmiotu dostawy uprawnione są: dr n. med. Wojciech 
Rybak tel. 600 87 00 20 oraz Pani Magdalena Nowak tel. 071 7070 993 w godz. 9.00 do 17.00. !!

§11. 
Proces wyboru oferty !

1. Ocenie zostaną poddane tylko kompletne formularze ofertowe. 
2. Oferty zostaną otwarte i ocenione dnia 29.04.2014r w kolejności zgodnej z numeracją nadaną podczas 

przyjmowania ofert przez Zamawiającego. 
3. Oferty będą oceniane 2-etapowo: 

A. W pierwszej kolejności będzie weryfikowana poprawność formalna oferty; 
B. W drugiej kolejności weryfikacji poddane zostanie ustalone przez Zmawiającego kryterium wyboru 

oferty. 
4. Do realizacji zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę. Jeżeli nie można dokonać wyboru 

oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taką samą cenę, 
Zamawiająca wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty 
dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Ocena dokonana zostanie przez Zamawiającego jednoosobowo i ma charakter ostateczny. 
6. Zamawiający po wyborze oferty zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, podając nazwę i siedzibę firmy, której oferta została wybrana. 
7. W przypadku zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru zostaną o tym fakcie powiadomieni 

wszyscy oferenci, którzy złożyli ofertę. 
8. Umowa z dostawcą zostanie zawarta w ciągu 14 dni od daty wyboru najlepszej oferty. !!
       §12. 
      Odwołanie oferty !
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oferty bez podania przyczyn 

http://www.arsestetica.pl

