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Zielona Góra, 09.08.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB/IS-04/III/2019 

W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 
zapraszamy do złożenia oferty na: 

Tabela 1 

Lp. 

Przedmiot zapytania: 

Podwykonawstwo - modyfikacja funkcjonalna inserterów wraz z zestawem 

instrumentów powiązanych oraz wykonanie zestawu narzędzi prototypowych 

Ilość 

1. 

Modyfikacja funkcjonalna inserterów biodrowego 847IN i krzyżowego 848IN 

wraz z zestawem instrumentów powiązanych:  

- wykonanie koncepcji rozwiązania i dokumentacji konstrukcyjnej oraz 

- wykonanie modeli pre-prototypowych narzędzi chirurgicznych- 

specjalistycznych i elementów powiązanych (zmodyfikowana taca 

sterylizacyjna) 

Zlecenie obejmie- co najmniej 2 różne koncepcje rozwiązań usprawniających 

śródoperacyjną funkcjonalność systemu, konsultacje w siedzibie LfC- min 4, 

opracowanie dokumentacji wytypowanej   koncepcji oraz wykonanie pre-

prototypów () z dostosowaniem parametrów technologicznego wytwarzania i 

obróbki szlifiersko-polerskiej. 

Materiał- stal nierdzewna- chirurgiczna 

1 

2. 

Wykonanie zestawu narzędzi prototypowych wg projektu Zamawiającego – 

specjalistycznych po modyfikacji funkcjonalnej w postaci: 

*wprowadzacza części krzyżowej (848IN) z uchwytem 026IN 

* wprowadzacza części biodrowej (887I) z kluczem obsługowym 885IN 

3 zestawy 

Uwagi:  

a) termin oczekiwania na ofertę: 16.08.2019  

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

c) dokumentacja technologiczna powyższego zapytania do wglądu w siedzibie firmy zostanie udostępniona po 

podpisaniu dokumentów związanych z poufnością 

d) czas realizacji przedmiotu zapytania- do końca września 2019 

e) dopuszcza się potwierdzenie spełnienia norm równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania,  

że norma równoważna odpowiada normom, do których odwołuje się Zamawiający. 

f) minimalny okres ważności oferty: 7 dni; 

g) dane do dostawy: 

LfC Sp. z o.o.  

Ul. Składowa 5B 

66-016 Czerwieńsk 

h) dane do faktury VAT:  

LfC Sp. z o.o.,  

929-011-26-10 

ul. Kożuchowska 41,  

65-364 Zielona Góra, 
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i) kryterium wyboru oferty: 

   - zgodność ze specyfikacją zapytania - kryterium dopuszczające,  

    - najniższa cena brutto - 100%; 

 Do oceny oferty pod względem kryterium ceny zostanie zastosowany wzór:  

 K1= Cn / Cb * 100 

 Oznaczenia:  

 Cn – najniższa cena brutto; 

    Cb - cena brutto złożonej oferty; 

j)  Oferent składając ofertę oświadcza, że nie istnieją powiązania osobowe/kapitałowe z Zamawiającym; 

k)  Zakup realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 

 


