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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa s12rz~tu 2 urządzeń do fiz~koteraQii: 
- urządzenie do teraQii falą uderzeniową 
- urządzenie do terapii radiofalowej ukierunkowanej 

Lub równoważne 

• * • 
* * 
* * * • 

* *" 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, 
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe 

Wy:magania co do Wy:konawcv 
O zamówienie mogg ubiegać si~ Wy:konawcv1 którzy: sQełniajg nast~pujgce warunki: 
Zamawiajg~ nie stawia w przedmiotowvm zakresie szczegółowvch wvmagań. Ocena spełnienia 
przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wnioskodawcv. 
Warunki udziału w post~powaniu: 

1. Posiadajg uprawnienia do wvkonvwania działalności lub czy:nności określonej w zapy:taniu 
ofertowvm1 jeżeli usta~ lub inne aktv prawne nakładajg obowigzek posiadania takich 
uprawnień. Zamawiajgcv nie stawia w przedmiotowvm zakresie szczegółowvch ~magań. 
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie 
oświadczenia. 

2. Posiada doświadczenie w realizacji dostaw i usług b~dgcvch przedmiotem zamówienia. 
Zamawiajgcv nie stawia w tvm przedmiotowvm zakresie szczegóło~ch wvmagań. Jest w 
svtuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej należvte wvkonanie zamówienia. 

3. Kryteria oceny oferty 
KRYTERIA OCENY OFERTY 
Ofertv zostaną ocenione 12rzez zamawiającego w 012arciu o nast~Qujące krvteria 
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4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty 

Wagi RUnktowe : 
- CENA netto-100 % 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

I SRrzedawca 1którv zaRrORonuje najniższ! cen! netto -100 % 

6. -, ermin składania ofert 

Oferta ROWinna być złożona w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia na stronie 
www.tarr.org.RI 

7. Miejsce i sposób składania ofert 
Ofert~ należy SRorz1dzić w formie Risemnej do niniejszego zaRvtania ofertowego. Do formularza 
ofertowego należy doł1czyć: 

1) OdRiS właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gosRodarczej1 jeżeli odr~bne RrzeRisy wvmagaj§ WRisu do rejestru lub ewidencji- jeżeli 

dotvCZYi 
2) Pełnomocnictwo do ROdRisania ofertv lub notarialnie ROświadczon1 koRi~ 

Rełnomocnictwa- jeśli dotyczy; 

Kom(;!letni ofert~ w formie skanu ROdRisan! Rrzez osob~ URoważnion! Rrosz~ Rrzesłać na 
adres · mkoak<@wo.ol 

8. Termin realizacji umowy 

I 14 Maj 2021 r. 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

Alis Marta Pakulska 
Tel. 603602190 
mkRak@wR·RI 

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo 

z zamawiającym. 
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Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je 
przewidział: 

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 

-zamawiaj§c~ zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego Post~powania bez 
podania uzasadnienia-
zmian~ urno~ mog§ dot~cz~ć :-terminów realizacji zadania 

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje 

Zamawiaj§c~ nie dopuszcza składania ofert cz~ściOl!Q'.Ch 

i2. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie 

Zamawiaj§c~ nie dopuszcza składania ofert wariantowvch 

~~ 
Af iS Marta Pakulska · 

ul. Kochanowskiego 1 
87-700 Stawki 

NIP: 888-166-75-81, Regon: 364!,2:; 
tel. 667 602 190 
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