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Warszawa, dn, 16listopada zozr roku

Zaproszenie do składania ofert na przenośny system radiograficzny do stosowania w

medyrynie, dla potrzeb 4 Szpitala Miejskiego *e Lwowie (Ukraina) _ zadanie realizowane w

ramach projektu Polska Pomoc nr: DWR/PPR zozr/polzlzozt, współfinansowanego ze

środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP,

l. ZAMAWIA)ĄCY

Fundacja Nauka dla Rozwoiu

ul. Etiudy Rewoluryinei ą+l>z

oz-643Warszawa

2. OPIS PMEDMIOTU ZAMOWIENIA

z.lprzedmiotem zamówienia iest przenośny system radiograficzny do stosowania w

diagnosĘce medycznej, o parametrach zgodnych z załącznikiem nr r do ninieiszego

zapytania ofertowego,

z.zZamawiaiącyniedopuszczamożliwościskładaniaofertczęściowych.

z3ZamawiaiącyniedopuszczamożLiwościpowierzeniaczęścilubcałościzamówienia
podwykonawcom.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania dostawy przedmiotu zamówienia do siedzibY odbiorry - CzwartY SzPital

Mie|ski we Lwowie (Ukraina) nie późniei niż do r8.rz.zozr roku. Termin przystąpienia do

instalacji i szkolenia użytkownikównie późniei niż5 dni od wezwania Zamawia|ącego,

4. OPIS SPOSOBU PMYGOTOWANIAOFERTY

4.r oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej według wzoru oferty będącego

załącznikiem nr z do ninieiszego zapytania ofertowego,

4.2. Do oferty należy dołączyc oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych

w załączniku r do niniejszego zapytania ofertowego,
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43. Do oferĘ należy dołączyc opisy parametrów technicznych oraz karĘ katalogowe

oferowanych urządzeń.

4.4. Do oferty należy dołączyć zobowiązanie oferenta do gotowości zaprezentowania

zamawiającemu działania i funkcjonalności oferowanego sprzętu w przeciągu pięciu dni od

wezwania do rygorem odrzucenia oferty.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

5.r Oferty w terminie do dnia 29;rl.żozl r. do godz. l2:oo, należy przesłać drogą elektroniczną

na adresy:

office@f-ndr.org
wieslaw_ptachP f-ndr. org

otaz pocztą tradyryjną na adres:

Fundacja Nauka dla Rozwoju

ul. Etiudy Rewolucyjnej +ąl>z
oz-643 Warszawa

5.z WpĘnięcie oferĘ w formie elektronicznej zostanie potwierdzone poplzez wysłanie

emaila zwrotnego na adres nadawcy.

5.3 Oferty złożonepo terminie nie będą rozpatrywane.

5.4 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofaĆ swoją

ofertę.

6. KRYTERIUM OCENY OFERT

6.t o wyborze oferty derydować będzie kryterium nainiższej ceny (prry spełnieniu

wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert).

6.z W toku badania i oceny ofert Zamawiająry może żądać od Oferentów wyjaŚnień

doĘcząrych treści złożonych ofert oraz zażądac demonstracji oferowanych urządzeń w

siedzibie zamawiającego w celu potwierdzenia działania całego systemu dydaktycznego.

7. TERMIN WAZNOŚCI OFERTY

Wykonawca będzie związany ofertą przet,3o dni, licząc od upĘwu terminu składania Ofert.
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8. INFORTMAC]E D OTYCZĄCE WYBORU NAJI(ORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do

udzielenia zamówienia. Zamawiaiący dokona wyboru oferĘ na warunkach okreŚlonYch w

niniejszym zaproszeniu. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiająry Powiadomi
wszystkich uczestników postępowania przesyłając informację drogą elektroniczną.

9. DODATKOWE INFORMACJE

9.r Instalacja sprzętu i szkolenie z jego użytkowania w siedzibie Beneficjenta Projektu nr.:

DWR/ppR zoztf pof zf zozt- CzwarĘ Szpital Mieiski we Lwowie, ul Stecka 3 (Ukraina).

9.z Zamawiająry zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego

bez podaniaprzyczyny.

9.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treŚci zaPytania

ofertowego drogą elektroniczną na adres: offi ce@f-ndr.org

rc. ZAĄCZNIKI
Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - klauzula informaryjna RODO

FuNDACJA NAUKA DLA RoavoJt,
' -';: diruoy newotucyjnel 44m57

02,643 Warszawa
Ntp: szl s6-s-86i i, neoot,t: 14§921 876
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