Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”
Ul. Św. Antoniego 107
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.32 261 91 44
kierownik@otwarteserca.com

Dąbrowa Górnicza, dn. 07.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 6/Papilio/2021 z dn.07.05.2021r.
dotyczy: zakupu zestawu do prowadzenia terapii biofeedback wraz z oprogramowaniem dla
Uczestników/Uczestniczek projektu „Papilio – nowe możliwości”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX: Włączenie
społeczne działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
kod cpv: 33158200-4
33196200-2, 33124100-6, 48600000-4

I

Zamawiający

Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
ul. Św. Antoniego 107, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP 6292239106
II
1

2
3

„Otwarte

Serca”,

Postanowienia ogólne

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę zestawu do
prowadzenia terapii biofeedback wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Papilio –
nowe możliwości”.
Przedmiot Zapytania ofertowego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejsce realizacji –Dąbrowa Górnicza.
III Przedmiotem zamówienia

1
2
3
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5
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu do prowadzenia terapii biofeedback
wraz z oprogramowaniem, w ramach projektu „Papilio – nowe możliwości”.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację dotyczącą parametrów
technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca udzieli gwarancji obowiązującej przez 24 miesiące od dnia podpisania Protokołu
odbioru przedmiotu Zapytania ofertowego.
Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, kompletny i dostarczony
w oryginalnym opakowaniu.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać odpowiednie normy, posiadać certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty oraz oznaczenie „CE” poświadczające o dopuszczeniu produktu do sprzedaży
na terenie Unii Europejskiej.
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Miejsce dostarczenia zamówienia – 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Św. Antoniego 107,
w godzinach od 8:00 do 14:00.
IV Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, by zamówienie było wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 21.05.2021r.

V

Warunki udziału w postępowaniu

Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy:
a)

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna warunek za spełniony, na
podstawie załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
c)

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do wykonania
zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie załącznika nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.

d) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie załącznika nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
e)

Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem – Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie załącznika nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.

f)

Z udziału w zamówieniu wykluczone są (Zamawiający uzna warunek za spełniony, na
podstawie załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.):
-

Podmioty/osoby, które są powiązane z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej
procedury wyboru Wykonawcy. Nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań
osobowych lub kapitałowych, w szczególności poprzez:
▪

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,

▪

posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

▪

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

▪

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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VI Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne oraz wszystkie parametry sprzętowe opisane
w załączniku nr 1.
2 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie
oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z ilością uzyskanych punktów.
3 Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: cena (brutto) - 100%
znaczenia.
4 Sposób oceny ofert:
a) W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:
Ocena punktowa = (najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto
badanej oferty) x 100
1

b) Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
VII Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i płatności
1
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3
4
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Cena oferty będzie obliczona jako całkowita cena brutto (z obowiązującym podatkiem od
towarów i usług) i będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.
Cena oferty będzie wyrażona słownie i liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
ze wskazaniem kwoty brutto.
Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
Zapłata dla Wykonawcy nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie do 21 dni od daty prawidłowo wystawionej
i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT, pod warunkiem posiadania środków
finansowych, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy projektu. W
sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Zarządzającą, zapłata nastąpi
niezwłocznie po wpłynięciu środków. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie
przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest należyte wykonanie przedmiotu
Umowy potwierdzone Protokołem odbioru.
VIII Zmiana treści zapytania ofertowego

1
2

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego.
Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej:
http://www.otwarteserca.com/projekty/papilio-nowe-mozliwosci/ i będzie wiążąca dla
Wykonawców.
IX Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

1

Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści
Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 12.05.2021r., w jednej z form, o których mowa
w pkt. XII.
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Treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostaną opublikowane na stronie
internetowej: http://www.otwarteserca.com/projekty/papilio-nowe-mozliwosci/ i będą wiążące
dla Wykonawców.
X
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2
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Termin, miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2021r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: kierownik@otwarteserca.com
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XI Opis sposobu przygotowania ofert
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9

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu
ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania i składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli
upoważnienie do podpisywania oferty wynika z pełnomocnictwa – powinno być ono udzielone
przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru i dołączone do oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem że uczyni to przed
upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien dodatkowo
umieścić informację „Zmiana oferty”.
Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania
poprawek w treści oferty wynika z pełnomocnictwa – powinno być ono udzielone przez osobę /
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru i
dołączone do oferty.
XII Sposób porozumiewania się stron

1

Oferty oraz innego rodzaju korespondencję (np. zaświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania,
inne informacje) należy przekazywać do Zamawiającego:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: kierownik@otwarteserca.com
b) telefonicznie pod nr 32 261 91 44
XIII Zamawiający nie uwzględni ofert

1
2
3

Wykonawców, którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
Nieodpowiadających warunkom postępowania.
Złożonych po terminie.
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XIV Wynik postępowania
1

2

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści zawiadomienie o wyniku
postępowania na stronnie internetowej http://www.otwarteserca.com/projekty/papilio-nowemozliwosci/
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy,
Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych.
XV Osoby wyznaczone do kontaktów

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia są:
a) Krystyna Chochorowska – 669-220-270
XVI Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy

Nie przewidziano.
XVII Załączniki do zapytania ofertowego
1
2
3
4

Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego – załącznik nr 1
Formularz ofertowy – załącznik nr 2
Oświadczenia – załącznik nr 3
Oświadczenie dotyczące braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 4
XVIII Informacje dodatkowe

1
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Złożenie Zapytania ofertowego, jak też otrzymywanie w jego wyniku oferty nie jest
równoznaczne z udzieleniem zamówienia.
Oferty Wykonawców uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe mogą stanowić podstawę
do udzielenia zamówienia albo być podstawą do dalszych negocjacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu
doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny. Koszt przygotowania oferty nie będzie obciążał Zamawiającego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące braku powiązań z Zamawiającym

Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”
Ul. Św. Antoniego 107
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.32 261 91 44
kierownik@otwarteserca.com

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/Papilio/2021 z dn. 07.05.2021r.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Zestaw do prowadzenia terapii biofeedback wraz z oprogramowaniem
Sprzęt będzie wykorzystywany do zajęć w projekcie „Papilio – nowe możliwości”. Urządzenie będzie
używane w terapii osób niepełnosprawnych.

Zestaw do prowadzenia terapii biofeedback umożliwiający treningi EEG, RSA i HEG
zawierający:
- dwukanałowy koder,
- oprogramowanie zarządzające oraz do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu ,
- protokoły treningowe do EEG i HEG z funkcją Streaming Video umożliwiającą wykorzystanie
filmów z portali typu YouTube,
- czujniki EEG z funkcją pomiaru impedancji,
- zestaw elektrod EEG miseczkowych i usznych,
- niezbędne okablowanie,
- gwarancję - 24 miesiące,
- czujniki HEG zamontowany na opasce,
- czujnik BVP,
- czujnik oddechowy do RSA.
Elementy zestawu powinny posiadać poniższe możliwości i parametry:
1. Urządzenie do terapii i treningu Biofeedback powinno posiadać możliwości i parametry
zgodne z poniższymi:
- prowadzenia terapii RSA przy użyciu czujników: oddechu i pulsu,
- prowadzenia terapii HEG Biofeedback (hemoencefalografia),
- możliwość współpracy z zewnętrzną kamerą do videometrii,
- pomiaru impedancji w Ohmach zgodnie z definicją stosowaną przy badaniach-terapii EEG,
- prowadzenia dwukanałowej diagnostyki EEG,
- rozbudowy systemu o czujniki do pomiaru: EKG, temperatury, SEMG (powierzchniowego EMG),
- posiadać atest wyrobu medycznego zgodnego z Dyrektywą Unijną 93/42/EEC dla wyrobów
medycznych.
2. Oprogramowanie powinno posiadać parametry zgodne z poniższymi:
- powinno być w języku polskim,
- mieć możliwość zarządzania bazą danych pacjentów,
- mieć możliwość zapisu i analizy sesji treningowych i badań,
- posiadać funkcję Streaming Video umożliwiającą wykorzystanie materiału z YouTube do terapii,
- posiadać minimum 200 animacji/gier z możliwością rozszerzenia o kolejne,
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- mieć możliwość stymulacji dźwiękowej przy pomocy dudnień binauralnych,
- mieć możliwość samodzielnego dołączania do systemu animacji z Internetu, muzyki mp3, testów,
obrazu z kamery wideo, filmów DVD, CD, plików AVI Wave, BMP,
- mieć możliwość zapisu surowego sygnału EEG i odtwarzanie go po sesji,
-mieć możliwość samodzielnej budowy lub edycji ekranu terapeuty i pacjenta oraz skryptów
terapeutycznych,
- mieć możliwość automatycznego usuwania artefaktów,
- mieć możliwość tworzenia raportów i trendów (automatycznie generowany raport z przebiegu
wszystkich sesji) w formatach PDF, HTML, DOCX, XLS,
- mieć możliwość archiwizacji danych oraz eksport ich do Worda,
- posiadać narzędzia wyświetlania statystyk dla całych sesji i wybranych fragmentów sesji (wykresy
liniowe, słupkowe, okresowe, 3D, liczbowe, JTFA).
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 6/Papilio/2021 z dn. 07.05.2021r.
Dane oferenta:

Nazwa firmy
Adres firmy
NIP

REGON

Telefon

E-mail

Osoby
do kontaktu
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawu do prowadzenia terapii
biofeedback wraz z oprogramowaniem spełniających wymagania podane w Załączniku Nr 1 do
Zapytania ofertowego; niniejszym składam ofertę jak w poniższej tabeli:
L.p
.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość

1.

Zestaw do prowadzenia
terapii biofeedback wraz
z oprogramowaniem

szt.

1

Cena netto

Stawka VAT

Kwota
VAT

Cena brutto

Słownie wartość brutto

Szczegółowy opis zestawu do prowadzenia terapii biofeedback wraz z oprogramowaniem

…………………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………
Podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 6/Papilio/2021 z dn. 07.05.2021r.
……….………………………………………………….…..
……….………………………………………………….…..
……….………………………………………………….…..
Nazwa i adres Oferenta

Oświadczenie
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zapytaniu
działalności lub czynności oraz posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
Oświadczam, iż dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym.
Oświadczam, że dysponuję odpowiednią sytuacją ekonomiczną, finansową i organizacyjną
zapewniającą prawidłowe wykonanie niniejszego zamówienia,
Oświadczam, że nie znajduję się w stanie upadłości, ani w stanie likwidacji.
Posiadam uprawnienia do wykonywania czynności objętych niniejszym zapytaniem oraz
spełniam warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi
w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag.
Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy
z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,.
Oświadczam, że cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi
w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, zrealizować zamówienia
zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

……………….…………., dnia ……………..

………………………………………….
Podpis

Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”
Ul. Św. Antoniego 107
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.32 261 91 44
kierownik@otwarteserca.com

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 6/Papilio/2021 z dn. 07.05.2021r.
……….………………………………………………….…..
……….………………………………………………….…..
……….………………………………………………….…..
Nazwa i adres Oferenta

Oświadczenie oferenta
Jako potencjalny wykonawca zamówienia oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo oraz
kapitałowo z Dąbrowskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”
(zw. dalej Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
Oświadczam iż:
a) nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej z Beneficjentem
b) nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce z Beneficjentem,
c) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
wspólnie z Beneficjentem,
d) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli z Beneficjentem

……………….…………., dnia ……………..

………………………………………….
Podpis

