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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są poniższe urządzenia o parametrach nie gorszych niż:
1. Laser kosmetycznych
 Laser typu e-light
 Urządzenia ma dawać możliwość pracy w trzech trybach:

- E-LIGHT - jednoczesne używanie IPL i fal radiowych RF
- IPL
- Fale radiowe RF




Funkcje:
- usuwanie owłosienia,
- usuwanie przebarwnień,
- fotoodmładzanie,
- terapia naczyniowa,
- leczenie trądziku.
Skład zestawu:
- główne urządzenie kosmetyczne,
- głowice E-LIGHT (IPL + RF)
- zaślepki dla klienta
- zestaw filtrów do zabiegów,
- skrzynia do transportu urządzenia

2. Urządzenie kosmetyczne do modelowania sylwetki:
 Kompletny sprzęt kosmetyczny do modelowania sylwetki
 Sprzęt posiada 5 technologii:
- Podciśnieniowa liposukcja ultradźwiękowa
- fale radiowe RF
- promieniowanie IR
- masaż ssąco – próżniowy (endomasaż)
- mechaniczny masaż rolkami



Podciśnieniowa liposukcja ultradźwiękowa 40 kHz

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Zamawiający ustanawia w niniejszym postępowaniu warunki udziału, których spełnienie winien
wykazać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) warunek dotyczący uprawnienia niezbędnego do wykonywania działalności lub czynności
określonej w Zapytaniu ofertowym, jeżeli ustawy lub inne akty prawne nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o
złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie, którego treść zawarta jest w załączniku nr
2 do Zapytania ofertowego.
2) warunek w zakresie doświadczenia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o
złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie, którego treść zawarta jest w załączniku nr
2 do Zapytania ofertowego.
3) warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o
złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie, którego treść zawarta jest w załączniku nr
2 do Zapytania ofertowego.
4) warunek w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej do
wykonania zamówienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o
złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie, którego treść zawarta jest w załączniku nr
2 do Zapytania ofertowego.

3. Kryteria oceny oferty
1. Ocenie będą podlegały oferty, które:
1) zostały złożone przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w
postępowaniu,
2) zostały złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
3) nie zostały odrzucone.
2. W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte kryterium ceny oraz kryterium
termin realizacji zamówienia.
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4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie
(WAGI):
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5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

1) Zasady oceny kryterium „Cena” (C).
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
ilość punktów wynikającą z działania:
Cmin
Pi (C) = ------------------ x 90
Cn
gdzie:
P(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cn - cena brutto badanej oferty
2) Zasady oceny kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T).
Zamawiający przyzna w kryterium „Termin realizacji zamówienia” punktację na podstawie
zadeklarowanego w Formularzu ofertowym terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
(określonym w pkt. 1 Opis przedmiotu zamówienia) przy czym nieprzekraczalny termin
realizacji upływa z dniem 30.09.2021 r. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:
a) Dostawa do dnia 30.09.2021 r.
– 0 pkt.
b) Dostawa między 11.08.2021 r. a 29.09.2021 r. – 5 pkt.
c) Dostawa do dnia 10.08.2021 r.
– 10 pkt.
W przypadku niewskazania w Formularzu Ofertowym żadnego terminu realizacji zamówienia
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca deklaruje zgodny z terminem realizacji umowy wymagany
termin realizacji zamówienia, tj. do dnia 30.09.2021 r. i przyzna wówczas 0 punktów.
Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Oferty zostaną ocenione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie
kryteriów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawiają ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny, Zamawiający wybierze spośród tych
ofert ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o tej samej cenie Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego

ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów stanowiącą sumę ocen w kryterium „Cena” oraz kryterium „Termin realizacji zamówienia”.

6. Termin składania ofert
Oferty należy składać najpóźniej do 15.07.2021 roku do godziny 12.00

7. Miejsce i sposób składania ofert
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie ze wzorem formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do formularza
ofertowego należy dołączyć:
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 3;
4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników, winny być sporządzone zgodnie z załączonymi do niniejszego Zapytania
ofertowego wzorami formularza ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami
i dokumentami.
5. Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
6. Ofertę oraz oświadczenia należy złożyć w oryginale lub skan podpisanych dokumentów (w
przypadku składania oferty w formie elektronicznej).
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
8. Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu, akceptuje tym samym treść
wszystkich załączników.
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności oferty.
10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę lub osoby reprezentujące Wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę lub
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
11. W ofercie należy wskazać cenę łączną netto i brutto przedmiotu zamówienia określonego w
pkt. 1 Opis przedmiotu zamówienia niniejszego Zapytania ofertowego.
12. Cena oferty (wykonania przedmiotowego zamówienia) winna zawierać cenę za sprzedaż,
dostawę, montaż, uruchomienie oraz wszelkie inne wydatki/koszty niezbędne do
całościowego wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego Zapytania
ofertowego.
13. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.
14. Kompletną ofertę wraz z dołączonymi dokumentami należy złożyć w formie e-mail na adres:
beatakn@op.pl
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Minimalny termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8. Termin realizacji umowy
Nieprzekraczalny termin realizacji upływa z dniem 30.09.2021 r.

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach formalnych i merytorycznych
i proceduralnych:
Imię i Nazwisko: Beata Knitter - Śliwińska
tel.: 509 393248;
e-mail: beatakn@op.pl
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
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
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w stosunku do treści niniejszej oferty w
przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie lub sposobie wykonania przedmiotu
zamówienia,
c) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy w
związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji projektu,
d) zmiany umowy o dofinasowanie projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą lub Instytucją
Pośredniczącą lub Grantobiorcę tj. TARR S.A.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w stosunku do treści
niniejszej oferty w przypadku:
a) możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wyrażania
zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu obejmującego zakup ww.
urządzenia przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pełniącą funkcję
Grantodawcy – Beneficjenta projektu grantowego pt. „FUNDUSZ WSPARCIA
INWESTYCYJNEGO” w ramach Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2
Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, która udziela wsparcia na zakup urządzeń
stanowiących przedmiot zamówienia w ramach niniejszej Umowy;
b) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi i innymi czynnikami, które nie były możliwe
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
d) innym zdarzeniem niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego uniemożliwiającym
wykonanie przedmiotu umowy lub jej części zgodnie z zapytaniem ofertowym;
Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia/przedmiotu
niniejszej Umowy przyjętej przez Kupującego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego
w którym Sprzedający złożył ofertę.

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

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

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

