
Firma Silesia Smile Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój specjalistycznych gabinetów stomatologicznych w Katowicach poprzez wdrożenie
innowacyjnego systemu obrazowania”.

Zaplanowane w ramach projektu działania obejmują w szczególności zakup innowacyjnego systemu
obrazowania – skanera wewnątrzustnego 3D – oraz urządzeń dodatkowych, które pozwolą
wprowadzić na rynek nowe oraz znacząco ulepszone usługi z zakresu stomatologii. W ramach
projektu zakupione zostaną:

 skaner wewnątrzustny,

 przystawka cefalometryczna do tomografu 3D,

 zabiegowy mikroskop stomatologiczny z torem wizyjnym,

 autoklaw,

 niezbędny sprzęt fotograficzny, komputery przenośne oraz urządzenia do wyświetlania

obrazu.
Wymienione powyżej urządzenia pozwolą wprowadzić do oferty przedsiębiorstwa 2 nowe usługi, a
także umożliwią znaczące ulepszenie szeregu innych usług (m.in. protetyki i implantologii). Ponadto w
ramach projektu uwzględniono również działania związane z poprawą warunków BHP w
przedsiębiorstwie.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Silesia Smile w Katowicach, poprzez
wdrożenie innowacyjnej technologii skanowania wewnątrzustnego, modernizację oferty zabiegów i
wzrost jakości oferowanych usług. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów
szczegółowych:

1. Modernizacja i poszerzenie oferty usług,

2. Poszerzenie skali działalności poprzez zwiększenie ilości i jakości realizowanych usług,

3. Podniesienie potencjału technicznego.

Grupami docelowymi będą mieszkańcy województwa śląskiego, w tym zwłaszcza mieszkańcy
Katowic, którzy będą zainteresowani skorzystaniem z najnowocześniejszej oferty usług z zakresu
stomatologii.

Całkowita wartość projektu: 492 445,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 201 813,75 PLN

www.mapadotacji.gov.pl
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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/III/RPO/2018 

DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW) 

 

w ramach projektu pn.  

„Rozwój specjalistycznych gabinetów stomatologicznych w Katowicach  

poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu obrazowania” 

 

1) Określenie Zamawiającego:  

Nazwa:  Silesia Smile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Adres:  ul. Św. Jacka 14, 40-019 Katowice 

Numer telefonu: +48 32 255 73 06 

NIP:  9542331353 

Tytuł projektu: „Rozwój specjalistycznych gabinetów stomatologicznych w Katowicach poprzez 

wdrożenie innowacyjnego systemu obrazowania” 

Numer projektu: RPSL.03.02.00-24-00B8/16-00 

2) Informacje o ogłoszeniu: 

 Termin składania ofert: 

Oferty należy dostarczyć w terminie do 15.03.2018 r. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Miejsce i sposób składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form: 

 pisemnie – za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres siedziby zamawiającego: 

ul. Św. Jacka 14, 40-019 Katowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 19:00) 

 w formie elektronicznej – w postaci podpisanego skanu, który należy przesłać na adres poczty e-

mail: m.jachimowska@silesiasmile.pl  

 Dane osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Monika Jachimowska tel. +48 669 669 180, e-mail: m.jachimowska@silesiasmile.pl  

 Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch (2) komputerów przenośnych (laptopów). 

 Kategoria ogłoszenia: 

Dostawy 

 Podkategorii ogłoszenia: 

Dostawy inne 

 Miejsce realizacji zamówienia: 

Województwo: śląskie, Powiat: Katowice, Miejscowość: Katowice 

3) Opis przedmiotu zamówienia: 

 Cel zamówienia: 

Celem niniejszego zamówienia jest dokonanie wyboru najlepszej oferty na dostawę dwóch (2) 

komputerów przenośnych (laptopów). 

mailto:m.jachimowska@silesiasmile.pl
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 Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch (2) fabrycznie nowych komputerów przenośnych 

(laptopów). Urządzenia powinny spełniać następujące, minimalne wymagania techniczne: 

 procesor:  4 rdzenie, od 1.80-2.60 do 3.60-4.00 GHz, 6-8 MB cache 

 pamięć RAM:  8-16 GB (SO-DIMM DDR3, 1600-1866 MHz) 

 dysk twardy:  256-512 GB SSD M.2 

 typ ekranu:  LED 

 przekątna ekranu: 14,00’’ 

 rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD) 

 grafika:  HD 

 dźwięk:  wbudowane głośniki stereo i mikrofon, zintegrowana karta dźwiękowa 

 kamera internetowa: tak 

 łączność:  Wi-Fi, Moduł Bluetooth 

 system operacyjny: zainstalowany 

 akcesoria:  zasilacz 

 gwarancja:  24 miesiące 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień/dostaw uzupełniających/dodatkowych. 

 Kod CPV wraz z nazwą: 

30213100-6 Komputery przenośne 

 Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

Nie dotyczy. 

 Harmonogram realizacji zamówienia: 

Dostawa, przekazanie i uruchomienie urządzenia nastąpi do dnia 30.03.2018 r. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacji zamówienia. 

 Załączniki: 

Brak. 

 Pytania i wyjaśnienia: 

Brak pytań i wyjaśnień. 

4) Warunki udziału w postępowaniu: 

 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Wiedza i doświadczenie: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Potencjał techniczny: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Dodatkowe warunki: 

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące elementy: 

a) nazwę i dane teleadresowe wykonawcy, 

b) cenę netto i brutto oferty, 

c) datę sporządzenia oferty, 

d) termin ważności oferty, 

e) podpis wystawcy oferty. 
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 Warunki zmiany umowy: 

Nie dotyczy. 

 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy: 

Nie dotyczy. 

 Zamówienia uzupełniające: 

Nie dotyczy. 

5) Ocena oferty: 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Kryteriami oceny ofert są: 

a) cena ofertowa rozumiana jako cena brutto całości przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny 

według poniższego schematu: 

a) Cena ofertowa – maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt. 

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową, otrzymuje 100 pkt. Z kolei dla pozostałych 

wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru: 

Najniższa cena ofertowa 
× 100 pkt. 

Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie 
3. Za najkorzystniej zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. 

4. W przypadku gdy wyłoniony wykonawca uchyla się od realizacji zamówienia, zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, pomimo złożenia 

przez niego najkorzystniejszej oferty, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w zapytaniu 

ofertowym. 

6. Niniejsze postępowanie ofertowe może – bez podania przyczyny – zostać odwołane lub zakończone 

bez dokonania wyboru wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

7. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

Wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi, który jest 

powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu 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. 

 

 

 

Katowice, dnia 7 marca 2018 r. 
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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/III/RPO/2018 

DOSTAWA TELEWIZORÓW 

 

w ramach projektu pn.  

„Rozwój specjalistycznych gabinetów stomatologicznych w Katowicach  

poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu obrazowania” 

 

1) Określenie Zamawiającego:  

Nazwa:  Silesia Smile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Adres:  ul. Św. Jacka 14, 40-019 Katowice 

Numer telefonu: +48 32 255 73 06 

NIP:  9542331353 

Tytuł projektu: „Rozwój specjalistycznych gabinetów stomatologicznych w Katowicach poprzez 

wdrożenie innowacyjnego systemu obrazowania” 

Numer projektu: RPSL.03.02.00-24-00B8/16-00 

2) Informacje o ogłoszeniu: 

 Termin składania ofert: 

Oferty należy dostarczyć w terminie do 19.03.2018 r. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Miejsce i sposób składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form: 

 pisemnie – za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres siedziby zamawiającego: 

ul. Św. Jacka 14, 40-019 Katowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 19:00) 

 w formie elektronicznej – w postaci podpisanego skanu, który należy przesłać na adres poczty e-

mail: m.jachimowska@silesiasmile.pl  

 Dane osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Monika Jachimowska tel. +48 669 669 180, e-mail: m.jachimowska@silesiasmile.pl  

 Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch (2) telewizorów na potrzeby rozwoju centrum 

diagnostyki obrazowej głowy. 

 Kategoria ogłoszenia: 

Dostawy 

 Podkategorii ogłoszenia: 

Dostawy inne 

 Miejsce realizacji zamówienia: 

Województwo: śląskie, Powiat: Katowice, Miejscowość: Katowice 
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3) Opis przedmiotu zamówienia: 

 Cel zamówienia: 

Celem niniejszego zamówienia jest dokonanie wyboru najlepszej oferty na dostawę dwóch (2) 

telewizorów na potrzeby rozwoju centrum diagnostyki obrazowej głowy. 

 Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch (2) fabrycznie nowych telewizorów. Urządzenia 

powinny spełniać następujące, minimalne wymagania techniczne: 

 przekątna ekranu:   65’’ 

 rozdzielczość:    3840 x 2160 (ultra HD) 

 typ ekranu:    LED 

 technologia odświeżania:  tak 

 technologia Smart TV:   tak 

 funkcje Smart TV:   przeglądarka internetowa, aplikacje internetowe 

 odtwarzanie plików multimedialnych: tak 

 łączność bezprzewodowa:  Wi-Fi 

 liczba złączy HDMI:   4 szt. 

 liczba złączy USB:   2 szt. 

 procesor:    czterordzeniowy 

 system operacyjny:   tak 

 klasa energetyczna:   A+ 

 gwarancja producenta:  24 miesiące 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień/dostaw uzupełniających/dodatkowych. 

 Kod CPV wraz z nazwą: 

32324600-6 Telewizory cyfrowe 

 Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

Nie dotyczy. 

 Harmonogram realizacji zamówienia: 

Dostawa, przekazanie i uruchomienie urządzenia nastąpi do dnia 30.03.2018 r. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacji zamówienia. 

 Załączniki: 

Brak. 

 Pytania i wyjaśnienia: 

Brak pytań i wyjaśnień. 

4) Warunki udziału w postępowaniu: 

 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Wiedza i doświadczenie: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Potencjał techniczny: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 
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 Dodatkowe warunki: 

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące elementy: 

a) nazwę i dane teleadresowe wykonawcy, 

b) cenę netto i brutto oferty, 

c) datę sporządzenia oferty, 

d) termin ważności oferty, 

e) podpis wystawcy oferty. 

 Warunki zmiany umowy: 

Nie dotyczy. 

 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy: 

Nie dotyczy. 

 Zamówienia uzupełniające: 

Nie dotyczy. 

5) Ocena oferty: 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Kryteriami oceny ofert są: 

a) cena ofertowa rozumiana jako cena brutto całości przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny 

według poniższego schematu: 

a) Cena ofertowa – maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt. 

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową, otrzymuje 100 pkt. Z kolei dla pozostałych 

wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru: 

Najniższa cena ofertowa 
× 100 pkt. 

Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie 
3. Za najkorzystniej zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. 

4. W przypadku gdy wyłoniony wykonawca uchyla się od realizacji zamówienia, zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, pomimo złożenia 

przez niego najkorzystniejszej oferty, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w zapytaniu 

ofertowym. 

6. Niniejsze postępowanie ofertowe może – bez podania przyczyny – zostać odwołane lub zakończone 

bez dokonania wyboru wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

7. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

Wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi, który jest 

powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu 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. 

 

Katowice, dnia 12 marca 2018 r. 
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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/III/RPO/2018 

DOSTAWA ZESTAWÓW FOTOGRAFICZNYCH 

 

w ramach projektu pn.  

„Rozwój specjalistycznych gabinetów stomatologicznych w Katowicach  

poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu obrazowania” 

 

1) Określenie Zamawiającego:  

Nazwa:  Silesia Smile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Adres:  ul. Św. Jacka 14, 40-019 Katowice 

Numer telefonu: +48 32 255 73 06 

NIP:  9542331353 

Tytuł projektu: „Rozwój specjalistycznych gabinetów stomatologicznych w Katowicach poprzez 

wdrożenie innowacyjnego systemu obrazowania” 

Numer projektu: RPSL.03.02.00-24-00B8/16-00 

2) Informacje o ogłoszeniu: 

 Termin składania ofert: 

Oferty należy dostarczyć w terminie do 28.03.2018 r. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Miejsce i sposób składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form: 

 pisemnie – za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres siedziby zamawiającego: 

ul. Św. Jacka 14, 40-019 Katowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 19:00) 

 w formie elektronicznej – w postaci podpisanego skanu, który należy przesłać na adres poczty e-

mail: m.jachimowska@silesiasmile.pl  

 Dane osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Monika Jachimowska tel. +48 669 669 180, e-mail: m.jachimowska@silesiasmile.pl  

 Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech (3) zestawów fotograficznych na potrzeby rozwoju 

centrum diagnostyki obrazowej głowy. 

 Kategoria ogłoszenia: 

Dostawy 

 Podkategorii ogłoszenia: 

Dostawy inne 

 Miejsce realizacji zamówienia: 

Województwo: śląskie, Powiat: Katowice, Miejscowość: Katowice 
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3) Opis przedmiotu zamówienia: 

 Cel zamówienia: 

Celem niniejszego zamówienia jest dokonanie wyboru najlepszej oferty na dostawę trzech (3) 

zestawów fotograficznych na potrzeby rozwoju centrum diagnostyki obrazowej głowy. 

 Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech (3) fabrycznie zestawów fotograficznych. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco: 

Wyszczególni
enie 

Ilość Zakres Parametry techniczne (minimalne) 

Zestaw 
fotograficzny 
nr 1 

2 sztuki 

Każdy z zestawów 
powinien składać się z 
następujących 
elementów: 

 aparat 
fotograficzny, 

 obiektyw, 

 lampa błyskowa. 

1) Aparat fotograficzny: 

 24 mln MPX, 

 HD 720 p, 

 FULLHD 1080 p, 

 rozmiar: 3’’, 

 matryca: APS-C, 

 czyszczenie matrycy, 

 autofocus. 
2) Obiektyw: 105/2.8 micro. 
3) Lampa błyskowa: 15 MS. 

Zestaw 
fotograficzny 
nr 2 

1 sztuka 

Każdy z zestawów 
powinien składać się z 
następujących 
elementów: 

 aparat 
fotograficzny, 

 obiektyw 50 mm, 

 obiektyw 85 mm, 

 obiektyw 135 mm. 

1) Aparat fotograficzny: 

 cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa, 

 rozdzielczość: 36,3 mln, 

 matryca CMOS. 
2) Obiektyw 50 mm: f/1.4 G. 
3) Obiektyw 85 mm: f1.4 DG HSM. 
4) Obiektyw 135 mm: D2 D. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień/dostaw uzupełniających/dodatkowych. 

 Kod CPV wraz z nazwą: 

38651000-3 Aparaty fotograficzne 

 Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

Nie dotyczy. 

 Harmonogram realizacji zamówienia: 

Dostawa, przekazanie i uruchomienie urządzenia nastąpi do dnia 31.05.2018 r. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacji zamówienia. 

 Załączniki: 

Brak. 

 Pytania i wyjaśnienia: 

Brak pytań i wyjaśnień. 

4) Warunki udziału w postępowaniu: 

 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Wiedza i doświadczenie: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Potencjał techniczny: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
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Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Dodatkowe warunki: 

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące elementy: 

a) nazwę i dane teleadresowe wykonawcy, 

b) cenę netto i brutto oferty, 

c) datę sporządzenia oferty, 

d) termin ważności oferty, 

e) podpis wystawcy oferty. 

 Warunki zmiany umowy: 

Nie dotyczy. 

 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy: 

Nie dotyczy. 

 Zamówienia uzupełniające: 

Nie dotyczy. 

5) Ocena oferty: 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Kryteriami oceny ofert są: 

a) cena ofertowa rozumiana jako cena brutto całości przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny 

według poniższego schematu: 

a) Cena ofertowa – maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt. 

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową, otrzymuje 100 pkt. Z kolei dla pozostałych 

wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru: 

Najniższa cena ofertowa 
× 100 pkt. 

Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie 
3. Za najkorzystniej zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. 

4. W przypadku gdy wyłoniony wykonawca uchyla się od realizacji zamówienia, zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, pomimo złożenia 

przez niego najkorzystniejszej oferty, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w zapytaniu 

ofertowym. 

6. Niniejsze postępowanie ofertowe może – bez podania przyczyny – zostać odwołane lub zakończone 

bez dokonania wyboru wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

7. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

Wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi, który jest 

powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
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 pozostawaniu 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. 

 

Katowice, dnia 20 marca 2018 r. 
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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/III/RPO/2018 

DOSTAWA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO 

 

w ramach projektu pn.  

„Rozwój specjalistycznych gabinetów stomatologicznych w Katowicach  

poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu obrazowania” 

 

1) Określenie Zamawiającego:  

Nazwa:  Silesia Smile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Adres:  ul. Św. Jacka 14, 40-019 Katowice 

Numer telefonu: +48 32 255 73 06 

NIP:  9542331353 

Tytuł projektu: „Rozwój specjalistycznych gabinetów stomatologicznych w Katowicach poprzez 

wdrożenie innowacyjnego systemu obrazowania” 

Numer projektu: RPSL.03.02.00-24-00B8/16-00 

2) Informacje o ogłoszeniu: 

 Termin składania ofert: 

Oferty należy dostarczyć w terminie do 30.03.2018 r. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Miejsce i sposób składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form: 

 pisemnie – za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres siedziby zamawiającego: 

ul. Św. Jacka 14, 40-019 Katowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 19:00) 

 w formie elektronicznej – w postaci podpisanego skanu, który należy przesłać na adres poczty e-

mail: m.jachimowska@silesiasmile.pl  

 Dane osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Monika Jachimowska tel. +48 669 669 180, e-mail: m.jachimowska@silesiasmile.pl  

 Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego (1) projektora multimedialnego na potrzeby rozwoju 

centrum diagnostyki obrazowej głowy. 

 Kategoria ogłoszenia: 

Dostawy 

 Podkategorii ogłoszenia: 

Dostawy inne 

 Miejsce realizacji zamówienia: 

Województwo: śląskie, Powiat: Katowice, Miejscowość: Katowice 
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3) Opis przedmiotu zamówienia: 

 Cel zamówienia: 

Celem niniejszego zamówienia jest dokonanie wyboru najlepszej oferty na dostawę jednego (1) 

projektora multimedialnego na potrzeby rozwoju centrum diagnostyki obrazowej głowy. 

 Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego (1) fabrycznie nowego projektora multimedialnego. 

Minimalne parametry techniczne urządzenia są następujące: 

 system projekcyjny: w technologii DLP (Digital Light Porcessing), 

 metoda projekcji: front, sufit, tył, 

 kompatybilność wideo: EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SDTV, SECAM, przy czym minimalnie wymagane 

są: HDTV i SDTV, 

 kompatybilność z komputerem: wymagana jest kompatybilność z komputerem z zainstalowanym 

systemem operacyjnym (jednym z powszechnie dostępnych na rynku), 

 obsługa obrazów 3D: wymagana obsługa obrazów 3D w technologii DLP (Digital Light Porcessing), 

 typ obiektywu: ręczne ustawianie ostrości, ręczny zoom, 

 jasność obiektywu: w zakresie F/2,59 do F/2.87 lub lepsza, 

 ogniskowa obiektywu: 16.88 mm – 21.88 mm lub lepsza, 

 długość przekątnej obrazu: 635 mm – 7,62 m (dopuszczalne są odchylenia od wartości granicznych 

o maksymalnie 6%), 

 odległość projekcji: 1 m – 9,20 m (dopuszczalne są odchylenia od wartości granicznych 

o maksymalnie 10%), 

 zoom optyczny: 1.3 x lub lepszy, 

 lampa UHP (1 szt.) o mocy 250 W. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień/dostaw uzupełniających/dodatkowych. 

 Kod CPV wraz z nazwą: 

38651000-3 Aparaty fotograficzne 

 Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

Nie dotyczy. 

 Harmonogram realizacji zamówienia: 

Dostawa, przekazanie i uruchomienie urządzenia nastąpi do dnia 31.05.2018 r. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacji zamówienia. 

 Załączniki: 

Brak. 

 Pytania i wyjaśnienia: 

Brak pytań i wyjaśnień. 

4) Warunki udziału w postępowaniu: 

 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Wiedza i doświadczenie: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Potencjał techniczny: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 
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 Dodatkowe warunki: 

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące elementy: 

a) nazwę i dane teleadresowe wykonawcy, 

b) cenę netto i brutto oferty, 

c) datę sporządzenia oferty, 

d) termin ważności oferty, 

e) podpis wystawcy oferty. 

 Warunki zmiany umowy: 

Nie dotyczy. 

 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy: 

Nie dotyczy. 

 Zamówienia uzupełniające: 

Nie dotyczy. 

5) Ocena oferty: 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Kryteriami oceny ofert są: 

a) cena ofertowa rozumiana jako cena brutto całości przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny 

według poniższego schematu: 

a) Cena ofertowa – maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt. 

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową, otrzymuje 100 pkt. Z kolei dla pozostałych 

wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru: 

Najniższa cena ofertowa 
× 100 pkt. 

Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie 
3. Za najkorzystniej zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. 

4. W przypadku gdy wyłoniony wykonawca uchyla się od realizacji zamówienia, zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, pomimo złożenia 

przez niego najkorzystniejszej oferty, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w zapytaniu 

ofertowym. 

6. Niniejsze postępowanie ofertowe może – bez podania przyczyny – zostać odwołane lub zakończone 

bez dokonania wyboru wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

7. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

Wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi, który jest 

powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu 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. 

 

Katowice, dnia 23 marca 2018 r. 






