
Data ogłoszenia  25.09.2007 r
               Numer Sprawy: 24/2007

OGŁOSZENIE  PRZETARGOWE
     poniżej 14 000 euro

w oparciu o  art. 70 § 1-4 Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego  Warszawa – Bemowo
01-493 Warszawa
ul. Wrocławska 19

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
   Danuta Wójcicka  tel/fax.  022 638-23-33 wew. 202

e-mail  danuta.wojcicka@zozbemowo.pl
kom.  501-362-984

   codziennie w godzinach 9,00 – 12,00

Przedmiot zamówienia: dostawa polomierza komputerowego projekcyjnego do badania
    pola widzenia z kompletnym wyposażeniem 

                                          -  CPV 33000000-0

Miejsce dostawy (odbiorca): Warszawa. Przychodnia Zdrowia przy  ul.  Czumy 1
      – Poradnia Okulistyczna

          

Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od daty podpisania umowy
                                               

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią niżej wymienione wymagania:

1. Przedstawią dokument, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu 
prawnego w zakresie objętym zamówieniem – aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 



gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
2. Wypełnią „ Formularz oferty” stanowiący załącznik nr 1 
3. Wypełnią załącznik nr 2-  „Parametry techniczne polomierza”. 
4. Dostawa: loco odbiorca, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników – 
nieodpłatne.  
5. Wykonawca udzieli  24 miesięcznej gwarancji na polomierz od daty instalacji 
potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym.
6. Warunki płatności: przelewem na konto Wykonawcy po otrzymaniu od Wykonawcy 
prawidłowo wystawionej faktury . Termin płatności – do 30 dni.
7. Parafują wzór umowy – jako znak jej akceptacji – załącznik nr 3 

Zamawiający nie dopuszcza: 
- złożenia oferty częściowej 
- złożenia oferty wariantowej
 
 Miejsce i termin składania ofert:
 Siedziba Zamawiającego Przychodnia Zdrowia 01-493 Warszawa ul. Wrocławska 19
 I – sze piętro pokój 230 -  do dnia  05.10.2007 r do godz. 10,00

 Termin związania z ofertą:
 - 30 dni od daty otwarcia ofert
 
Uwagi dodatkowe:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego. Zamawiający dokona 
wyboru oferty biorąc pod uwagę cenę oferty oraz oferowane przez Wykonawcę 
parametry techniczne polomierza.  

Poniżej załączniki:
      -    Formularz oferty – zał. nr 1

- „ Parametry techniczne polomierza – zał. nr 2
- Wzór umowy – zał. nr 3

  ZATWIERDZIŁ 
Dyrektor Zespołu  - Paweł Dorosz



  Załącznik nr 1
      do ogłoszenia przetargowego

      Nr sprawy: 24/2007

........................................................................................................
(miejscowość, data)

…………………………………………………..
        pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Nazwa  i  dokładny adres Wykonawcy.....................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

NIP...........................….........., REGON........................................................

Tel:……………………, fax:………………………, e-mail:……………………………….

Nawiązując  do  ogłoszenia  opublikowanego  na  stronie  internetowej  Zamawiającego 
z dnia............... , na:
„Dostawę  polomierza  komputerowego  projekcyjnego  do  badania  pola 
widzenia z kompletnym wyposażeniem ”
Składam niniejszą ofertę :

Polomierz  typ :...................................................

Producent/Firma .................................................

Rok produkcji:.........................

Cena netto: ......................………………zł,

(słownie: …………………………………………………………………….……………..

……………….............................................................................…………………….),

Podatek VAT……%:  ………………………..zł,

(słownie: …………………………………………………………………….……………..

……………….............................................................................…………………….),

Cena brutto:………………………………zł,

(słownie: …………………………………………………………………….……………..

……………….............................................................................…………………….).



1. Oferuję dostawę polomierza   w terminie określonym  w ogłoszeniu.

i zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w ogłoszeniu 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2.   Udzielam 24 miesięcznej gwarancji za dostarczony polomierz.

3.  Termin płatności do 30 dni po dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo

      wystawionej faktury. 

4.  Oświadczam, że oferowany polomierz spełnia wymagania techniczne stawiane

      przez Zamawiającego.

7.   Akceptujemy projekt umowy na dostawę polomierza.

8.  Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany

      w ogłoszeniu.

    

…………………………………………………….
podpis i pieczęć  Wykonawcy 



Nr sprawy: 24/2007

Parametry techniczne polomierza – zał.  nr 2 do ogłoszenia
Pełna nazwa urządzenia / typ: 
Producent : 
Kraj produkcji: 

l.p.
PARAMETRY

WARTOŚĆ 
WYMAGANA 

        WARTOŚĆ OFEROWANA

1. Polomierz projekcyjny TAK
  2. Rok produkcji 2007 TAK

3. Bodziec koloru białego wg. Goldmanna III TAK
4. Parametry czaszy wg Goldmanna (czasza 

sferyczna o promieniu 30 cm)
TAK

5. Perymetria statyczna TAK
6. Zakres badanego pola min. ± 70° ( podać 

wielkość siatki punktów testowych )
TAK

7. Różne siatki punktów testowych od ± 10° do 
± 70° ( podać jakie / opisać )

TAK

8. Strategie badania ( nadprogowe, progowe, 
progowe skracające czas badania) - opisać

TAK

9. Test blue on yellow TAK
10. Perymetria kinetyczna TAK
11. Możliwość regulacji czasu trwania bodźca

i przerwy pomiędzy bodźcami.
TAK/NIE
(opisać)

12. Automatyczna kontrola fiksacji TAK
13. Podgląd oka z wbudowanej kamery video TAK
14. Podpora pod brodę elektromotoryczna TAK
15. Programy badawcze (podać) TAK
16. Możliwość wpisania swoich programów TAK/NIE

(opisać)
17. Analiza i statystyka badań TAK
18. Porównanie badań TAK
19. Wydruk międzynarodowy: ( numeryczny, 

skala szarości, odchylenie od norm wieko-
wych, odchylenie skorygowane, prawdo-
podobieństwo, statystyka, krzywe Bebiego)

TAK

20. Archiwizacja badań TAK
21. Możliwość wykonywania badania w jasnym 

pomieszczeniu
TAK/NIE
(opisać) 

22. Komputer  PC , windows, monitor LCD 17”, 
drukarka atramentowa

TAK

23. Stolik elektryczny pod polomierz TAK
24. Stolik pod komputer i drukarkę TAK

 25. Aktualny certyfikat i/lub deklaracje 
potwierdzające spełnienie odpowiednich dla 
polomierzy norm lub dyrektyw, 
uwzględniając w szczególności  wymagania 
UE. 

TAK
w załączeniu

 26. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny TAK Opisać: 
Brak, któregoś z powyżej podanych warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty

........................................................
    podpis Wykonawcy



Nr sprawy 24/2007

        Wzór    UMOWA  Nr /        / 2007 r  zał. nr 3 do ogłoszenia
na dostawę polomierza komputerowego projekcyjnego
do badania pola widzenia z kompletnym wyposażeniem 

       Zawarta  w  dniu  .................2007 r   w  Warszawie 
pomiędzy:

1. Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Bemowo z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Wrocławska  19 
wpisanym do rejestru Stowarzyszeń  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
XX Wydział Rejestrowy pod nr 3553,    REGON 017202242 ,
NIP 522-25-86-517 zwanym w dalszej treści umowy „Kupującym” 
reprezentowanym przez: : 

     
     ............................................................................................................
    a

2. Firmą ............................... z siedzibą ................................................ 
zarejestrowaną ..................................................................................
Regon ............., NIP ..............................,  zwaną w treści  umowy
 „Sprzedającym” w imieniu, którego występują:

............................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

          Niniejsza umowa zawarta jest w oparciu o art. 70 § 1-4 Kodeksu Cywilnego

                                                    § 1

1. Zgodnie z ofertą  z dnia ......................2007 r Sprzedający sprzedaje a 
Kupujący kupuje polomierz komputerowy projekcyjny do badania pola 
widzenia z kompletnym wyposażeniem  typ ................ , firmy .................

2.  Szczegółowe określenie przedmiotu sprzedaży określone  jest w 
następujących dokumentach: 

1.  Formularzu oferty  Sprzedającego, stanowiącym załącznik  nr 1
     do umowy.
2.  Parametrach  technicznych polomierza  Sprzedającego, stanowiące 
     załącznik nr 2 do umowy.

         



§ 2

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć polomierz do Przychodni Zdrowia 
przy ul. Czumy 1 w Warszawie, na swój koszt najpóźniej do dnia ...........2007 r.

2. Sprzedawca zobowiązuje się zamontować  i uruchomić polomierz oraz 
przeszkolić  personel Zamawiającego. 

3. Polomierz uważa się, za ostatecznie odebrany (protokołem), gdy zostanie 
stwierdzone na podstawie komisyjnego przekazania i odbioru aparatu, iż został 
odebrany bez usterek i jest zapewnione jego bezawaryjne uruchomienie i 
oddanie do eksploatacji.

  § 3

1. W razie stwierdzenia wad lub braków Kupujący w terminie 14 dni złoży 
Sprzedawcy pisemną reklamację.

2. Sprzedawca  jest  zobowiązany  w  terminie  7  dni  rozpatrzyć  reklamację  i 
udzielić  Kupującemu  pisemnej  odpowiedzi  czy  reklamację  uznaje.  W razie 
uznania reklamacji jest zobowiązany niezwłocznie wymienić przedmiot umowy 
na wolny od wad lub wady usunąć.

§ 4
 

1. Cena kupna polomierza komputerowego projekcyjnego do badania pola
     widzenia z kompletnym wyposażeniem  wynosi brutto: ..................... zł

         słownie: ..............................................................................
    2.  Płatność nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę 

      faktury przelewem na konto Sprzedawcy ...................................................
      w ciągu 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu faktury i oryginału protokołu
      zdawczo odbiorczego oraz zaświadczeń z przeprowadzonego szkolenia
      pracowników Zamawiającego.    

                                                            § 5

1. Na  polomierz  Sprzedawca  udziela  24  miesięcznej  gwarancji,  której  bieg 
rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru.

2. Warunki  gwarancji  oraz  warunki  świadczenia  serwisu  gwarancyjnego  i 
zobowiązania  pogwarancyjne  opisane  przez  Sprzedawcę   w  parametrach 
technicznych oferowanego polomierza i  dołączone do  oferty  Kupującemu 
stanowić będą załącznik do umowy.

3. Udzielenie gwarancji nie wyłącza możliwości skorzystania przez Kupującego
z przepisów  o rękojmii.
  § 6

       

     Wszystkie załączniki stanowią  integralną  część  umowy.



                                                                                                     
   § 7

       Osobami wyznaczonymi do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy są:
1) ze strony Kupującego: ................................
2) ze strony Sprzedawcy:  ...............................

                                              § 8

Wszelka  korespondencja,  oświadczenia  ,  listy  między  stronami  uważa  się  za 
skutecznie doręczone jeżeli  zostały przesłane na adres strony podany w umowie 
(listem  poleconym,  pocztą  kurierską)  i  nie  odebrane,  chyba  że  strona  uprzednio 
skutecznie zawiadomiła drugą stronę o zmianie adresu.

 
                                                              § 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia  niniejszej umowy dla swej  ważności winny zostać 
sporządzone  w formie pisemnej.

                                        § 10

Do spraw nie  uregulowanych   niniejszą   umową  zastosowanie   mają   przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

         § 11

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane  będą  polubownie, a w 
przypadku  nie  dojścia  do  porozumienia,  poddane  zostaną  rozstrzygnięciu  Sądu 
właściwego  dla siedziby  Kupującego.

         § 12

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących  egzemplarzach, po 1 dla  każdej  ze 
stron       
      

(1) ...........................................          (2) ..........................................
[podpis  Sprzedawcy  ]                             [ podpis  Kupującego ]     
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