Warszawa 23.01.2015r
Firma SKIN CLINIC Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w
związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w klinice
Skin Clinic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

1. Zamawiający: Firma SKIN CLINIC Sp z o.o. zarejestrowana w KRS pod nr.
0000302468 zaprasza do złożenia oferty na zakup urządzenia do karboksyterapii
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego – zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne).
2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do
14.02.2015 r.
3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 00- 193 Warszawa, ul.
Stawki 4b tel. 602 659 427. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
4. Oferta powinna również zawierać oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu
zasobami umożliwiającymi realizację przedmiotowego zamówienia.
5. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT ) należy
sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego,
nazwa i adres dostawcy,
6. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia, 02.02.2015 r. do godziny
12:00, pisemnie na adres: poczty elektronicznej katarzyna@skinclinic.pl i/lub na
adres Firma SCIK CLINIC Sp z o.o. : 00- 193 Warszawa, ul. Stawki 4b
7. Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 02.02.2014 r o godz.13:00, w siedzibie
zamawiającego Firma SCIK CLINIC Sp z o.o. 00- 193 Warszaw, ul. Stawki 4b
8. Z postępowania oceniającego zostanie sporządzony protokół i odesłany do
uczestników postępowania.
9. Wyniki protokołu zostaną zamieszczone również na stronie internetowej
zamawiającego

Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu
URZĄDZENIE DO KARBOKSYTERAPII, które będzie zawierać następujące parametry i
rozwiązania – zamawiający dopuszcza inne parametry i rozwiązania równoważne

Wymiary i waga

Maksymalne wymiary 1000*1000*1000 mm
Maksymalna waga – 25 kg

Wbudowany manometr

Kontrola ciśnienia wtrysku
(zalecana kontrolna do 0,5 MPa)

Otwór wylotowy dla gazu

10-3,000 cm3

Gwarancja

2 lata

Certyfikat CE

Wymagany

