Strzęlce Op., dnia 20.07.2018r.
DPS.1916.ZP.231.2018

Zaproszenie do składania ofert
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego dziaŁa Dyrektor DpS pani
Jolanta Osuch zaptasza do złożęniaofert na rea\izaĄę zadania, ttó..go wartośćnie
Przekacza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.Dz. IJ z 20-I7r.poz.1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrokardiografu Medealine 6p dla Domu
pomocy społecznej w strzelcach op. z fiIią w szymiszowie
i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8'o.

opis przedmiotu zamówienia:
1) .Elektrokardiograf

Medealine

6P

o następujących

parametrach:

o NouT aparń
. Wymiary (DxWxS) 190x140x46mm
o Waga: 8609 ( zrolką papieru)
o Zasilarlie: bateryjno-sieciowe
o WYŚwietlacz graftczny: rczdzielczość480x2l2pix,95x54mm

(do 12 kanałów
EKG)
o Wydruk termiczny: szer. drukarki 112mm, rozdzielczość8 pkt/mm
o Wzmocnienie, przesuw: 5, 10, 20 mmlmY, 5, 10, 25,50 mm/s.
o Tor analogowy: pasmo: 0,05-150Hz, CMRR:>I10dB, impedancja >500MO
o ochrona: stopień CF, klasa II, zńezpieczony przed, defibrylacją,
o FiltrY cYfrowe : 35Hz, adaptacyjny sieciowy 50Hz i dryftu linii izoelektrycznej
o InterfejsY komunikacyjne: USB i Blutooth do komunikacji z komputerem,
bieżnią itp.
o Pamięć zewnętrzna: karty typu flash..
Wyposażenie : kabel pacjenta, elektrody przyssawkowe i kończynowe, żel,
rolka
papieru termoczułego, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi w języku polskim,
torba na
aparat - opcja.
2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment^rvłasnym transportem

koszt do DPS Strzelce Op. ul. Strażacka

8,

w

i na swój
godz. 800-1400, osobiście,kurierem lub

pocztą.
3) WYkonawca wydaje elektrokardiograf przedstawicielowi zamawiającego,
który go
sprawdza oraz zgodnośc z zamówieniem:

4) WYkonawca zaPevłnia dobrą jakośó asortymentu obejmującą min. braki
uszkodzęń oraz
nie uŻYwanie wczeŚniejsze tego egzemplarza apatatu, np. przez innych użytkowników
lub innych demonstracji reklamowych.
5) WYkonawca udziela co najmniej 2 letniej gwarancji na ęlektrokardiograf,
6) WYkonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówien-ia w okręsie

obowiązywania umowy,
7) WYkonawca dostarczy instrukcję obsługi, aktualne atesty i świadęctwa
dopuszczenia
do stosowania w budynkach użytecznościpublicznej, w języku polskim na terónie krajuzgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Termin realizacii zamówienia :
Od momentu podpisania umowy do dnia 31.08.2018r.

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o
1 druk - formularz
2,załącznik nr 7,
3. aktualnYodPis zwłaściwegorejestru lub
działalnościgospodarczej.

z

centralnej ewidencji

i

informacji o

wszelkich informacii udzielaia:

'

o

W sPrawie Procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych
tę1.77l46l-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce op., ul. Strazaóka
8,
47 -100 Strzelce Op. email: przętąrgi&lps.strzelceop.p!
w sprawie przedmiotu zamówienia - Teresa słonina kierownik Domu
tel. 77l 461-34-80 węw. 424 budynek DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka
8,
47 -I00 Strzelce op. email: dps.strzelceopolskie({łwp,rr1

-

OŚwiadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie darrych osobowych
Wtażam zgodę na
Przetwarzanie moich
osobowych zawartych w formularzu ofertówym w żakresie,
_danYch
w jakim jest to niezbędne dla rcalizacji powyźszego zadania.

Termin składania ofert upływa z dniem 27.07.2018r. do godz. 15.00
OfertY naleŻY złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. -ul. Strazacka
8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.
Za
1. Druk - formularz ofertowv
2. Projekt umowy.
Otrzymują:
1. x strona internetowa
2. xtablica ogłoszeń

Domu F

r.l §tr:
z Fiiią w

