Zielona Góra, 22.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr. RPLB-Lab-04-IV-2017
W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
zapraszamy do złożenia oferty na:
Tabela 1
L.p.
1.

2.
3.

Przedmiot zapytania
Fantomy anatomiczne
Wymagania:
(6 samodzielnych fantomów anatomicznych i 2 szt. fantomów w komplecie z podstawami):
- Obejmujący cały kręgosłup, tylko kości, wykonany z litego białego tworzywa (solid white
plastic) – 1 szt.;
- Obejmujący kręgosłup lędźwiowy, z układem nerwowo-mięśniowo-krwionośnym,
wykonany ze sztywnej pianki (solid foam) – 1 szt.;
- Obejmujący odcinek potyliczno-szyjny, z układem więzadłowym, ze sztywnej pianki (solid
foam) – 1 szt.;
- Obejmujący odcinek szyjny, z układem więzadłowym, ze sztywnej pianki (solid foam) –
1 szt.;
- Obejmujący kręgosłup potyliczno-szyjny, tylko kości, z przeźroczystego tworzywa
sztucznego (solid clear plastic) – 1 szt.;
- Obejmujący kręgosłup szyjny, tylko kości, z przeźroczystego tworzywa sztucznego – 1 szt.;
-Obejmujący odcinek lędźwiowy, z układem więzadłowym, wykonany ze sztywnej
plastikowej powłoki z wewnętrznym materiałem gąbczastym (plastic cortical shell) w
komplecie z podstawą – 2 szt;
Podstawy z kompletem uchwytów do stabilnego mocowania fantomów anatomicznych, w
komplecie stanowiących stanowiska testowe-laboratoryjne;
Podstawy z układem/oknem do symulowania dostępu operacyjnego MISS;

Ilość

8 szt.

4 szt.
4 szt.

Uwagi:
a)

termin oczekiwania na ofertę: 29.12.2017 r.;

b)

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

c) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
d)

minimalny okres ważności oferty: 1 miesiąc;

e)

dane do faktury VAT:
LfC Sp. z o.o.,
929-011-26-10
ul. Kożuchowska 41,
65-364 Zielona Góra,

f)

warunki dostawy DDP:
LfC Sp. z o.o.,
ul. Kożuchowska 41
65-364 Zielona Góra

g)

kryterium wyboru oferty:
- zgodność ze specyfikacją zapytania - kryterium dopuszczające,
- najniższa cena - 100%;

Adres kontaktowy: LfC Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk, tel. +48 68 321 92 00, fax +48 68 320 47 18, email: lfc@lfc.com.pl,
www.lfc.com.pl
Siedziba firmy: LfC Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra, tel. +48 68 322 47 79, fax +48 68 327 19 39, email:rd@lfc.com.pl
Projekt pt.: „Budowa nowego Centrum badawczo - rozwojowego nowoczesnego prototypowania i ewaluacji innowacyjnych technologii medycznych dla
chirurgii kręgosłupa” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020

Do oceny oferty pod względem kryterium ceny zostanie zastosowany wzór:
K1= Cn / Cb * 100
Oznaczenia: Cn – najniższa cena; Cb - cena złożonej oferty;

h) Oferent składając ofertę oświadcza, że nie istnieją powiązania osobowe/kapitałowe z Zamawiającym,
i) Zakup realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
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