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ZAPYTANIE OFERTOWE nr PBS/IIVbF-22/II/2018 

W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Programu Badań Stosowanych zapraszamy do złożenia oferty na : 
Tabela 1 

Lp Przedmiot zapytania 

1. OCENA modelowej procedury chirurgicznej IIVbF do operacyjnego leczenia kręgosłupa 
Zakres pracy - ocena w formie pisemnej po analizie modeli fizycznych obejmująca m.in.: 

1)      Temat i oceny 
2)      Cel i przedmiot oceny 
3)      Możliwy dostęp operacyjny dla IIVbF 
4)      Wskazania i przeciwskazania dla IIVbF; Wykaz dysfunkcji/jednostek chorobowych 
6)      Ocena przyjętej metodyki postępowania implantologiczno-chirurgicznego 
7)      Podsumowanie 
8)      Literatura 

Ocena będzie sporządzona na podstawie danych stanowiących dane poufne zleceniodawcy po uprzednim 
podpisaniu przez osoby wykonujące zobowiązania o zachowaniu poufności. Szersze informacje o 
procedurze oraz modele systemu IIVbF (Inter Intra Vertebral body Fusion) zostaną przekazane po 
podpisaniu w/w dokumentu. 

Termin realizacji: do 28.06.2018 
 

 
Warianty stabilizacji z wykorzystaniem IIVbF:  1-jednego trzonu, 2 –dwóch sąsiednich trzonów 
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Przykładowy etap modelowej procedury implantacji 
 
Wszelkie przekazywane informacje przez Zamawiającego stanowią dane poufne i nie mogą być 
upowszechniane przez zgody LfC 

 

Uwagi:  

a) W ramach postępowania zamawiający planuje podjąć współpracę jednostką medyczną. Oferent może zgłosić 

swoją ofertę wyłącznie jako jedna jednostka medyczna. Termin oczekiwania na ofertę: 25.06.2018 r.; 

b) minimalny okres ważności oferty: 1 miesiąc; 

c) dane do faktury VAT:  

 LfC Sp. z o.o.,  

 929-011-26-10 

 ul. Kożuchowska 41,    

 65-364 Zielona Góra, 

d) warunki dostawy DDP:  

 LfC Sp. z o.o.,  

 ul. Składowa 5B,  

 66-016 Czerwieńsk 

e) kryterium wyboru oferty: 

   - zgodność ze specyfikacją zapytania - kryterium dopuszczające,  

    - najniższa cena - 100%; 

 Do oceny oferty pod względem kryterium ceny zostanie zastosowany wzór:  
 K1= Cn / Cb * 100 

 Oznaczenia:     

 Cn – najniższa cena;    

 Cb - cena złożonej oferty; 

 W ramach niniejszego kryterium zostaną wybrana zostanie jedna oferta z największą ilością punktów. 

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

g)      Zakup realizowany jest w ramach Programu Badań Stosowanych. 
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