Łódź, dnia 05.05.2011r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA MIKROSKOP LABORATORYJNY
1. Zamawiający
Nazwa : Kromed
Adres: ul. Kopernika 38 90-552 Łódź
NIP: 726-167-52-61
Regon: 48083101258
2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.)
3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ
Zastosowanie przełomowych osiągnięć nauki i technologii medycznej w leczeniu
4. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt
III Oś priorytetowa: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość,
Regionalny Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
5. Opis przedmiotu zamówienia
MIKROSKOP LABORATORYJNY
Specyfikacja techniczna:
/parametry techniczne urządzenia podane poniżej lub równoważne/
1. Obiektywy plan achromatyczne: 4x, 10x, 40x i 100x (immersja) w wersjach na długość
tubusu 160 mm lub korygowane na nieskończoność (i) lub 10x, 20x, 40x i 100x (immersja)
do kontrastu fazowego (Ph)
2. Okulary szerokokątne o powiększeniu 10x i polu widzenia 22 mm
3. Nasadka binokularowa (B) lub trinokularowa (T)
4. Trwały ergonomiczny statyw o nowoczesnych liniach z mechanizmem ruchów mikro-makro
5. Dwuwarstwowy stolik krzyżowy o wymiarach: 175x145 mm z łapkami na dwa preparaty
6. Kondensor o zmiennej aperturze NA 0,12 i NA 1,25 oraz pokrętłami regulacji położenia
wysokości, otworu przysłony irysowej i centrowania
7. Oświetlacz halogenowy 50W w systemie Koehlera, pozwalającej na uzyskanie
maksymalnie równomiernego oświetlenia w całym polu widzenia poprzez fabrycznie
wycentrowaną żarówkę lub ze światłem odbitym (Biolar D EPI) wyposażonym w oświetlacz
LED.
8. Sprzężona kamera i aparat cyfrowy.
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9. Oprogramowanie do obróbki zdjęć: Przechwytywanie zdjęć: z podglądu na żywo z
możliwością zmiany parametrów w celu uzyskania jak najlepszych wyników Zapis: w
formacie BMP, JPG lub TIFF. Możliwość importowania zdjęć z innych źródeł
10. Pomiary: możliwość przeprowadzania pomiarów za pomocą prostych narzędzi do kalibracji
i pomiarów Możliwość eksportowania danych do arkusza kalkulacyjnego w celu dalszego
opracowania, a także nadawania etykiet i wstawiania komentarzy.
11. Dokumentacja: zdjęcia można wydrukować bezpośrednio lub z formatu PDF.
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej
oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz sposobu
obliczania ceny.
Rangi kryteriów:
1. cena = 80%
2. warunki gwarancyjne 10%
3. warunki serwisowe 10%
przy czym:
Ad. 1. Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
C = (Cmin /Cb ) x 80%
gdzie:
C - cena
Cmin- cena najniższa
Cb – cena badana
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
Ad. 2. Kryterium warunki gwarancyjne obejmuje: minimum 2-letni okres gwarancyjny.
Ad. 3. Kryterium warunki serwisowe obejmuje: serwis
maksymalnie 1 tygodnia od zgłoszenia.

dokonywany na miejscu w ciągu

Ocena spełnienia warunków 2. i 3. dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie oraz dokumentach oferenta.
7. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia nie później niż do dnia 25.05.2011r.
8. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna być sporządzona w wersji elektronicznej wraz z dokumentacja katalogową.
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Cena urządzenia podana w PLN.
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Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w
postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferta powinna być sporządzona w wersji papierowej.
Oferta powinna zostać dostarczona do siedziby firmy w zamkniętej kopercie. Na kopercie
powinna być umieszczona informacja „Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na…..”
Termin składania ofert do 13.05.2011r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert 13.05.2011r. godz. 15:00 w siedzibie firmy.
Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane
10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, są
producentem urządzenia. Przedstawią w tym zakresie stosowne oświadczenie.
2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Przedstawią stosowne oświadczenie, że wykonawca nie jest w stanie upadłości
lub złej sytuacji ekonomicznej.
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2
ustawy). Przedstawią w tym zakresie stosowne oświadczenie.
11. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa.
12. Uwagi końcowe:
1) Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami i udzielania informacji związanych
ze składaniem ofert jest Pan Tadeusz Grzejszczak, nr tel. 0 502 339 172
e-mail: t.grzejszczak@mmcenter.pl oraz dr Marek Krochmalski, właściciel firmy nr tel.
602 306 767 e-mail: m.krochmalski@wp.pl
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez podania
przyczyn na każdym jego etapie.
Marek Krochmalski
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