Pieczęć działu

Oznaczenie sprawy: DZP/36/2017

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena: 60%

Termin
realizacji
umowy –
10%

Gotowość
do
wykonania
przeglądów
gwarancyjnych w
godzinach
od 18 do 22
w dni
robocze
5%

Gotowość
do
wykonania
przeglądów
gwarancyjnych w
godzinach
od 4 do 8 w
dni robocze
5%

Zapewnienie
sprzętu
zastępczego
na czas
naprawy
gwarancyjnej
przekraczającej 48 godzin
10 %

Ocena techniczna - 10%

1. Żywotność źródła światła

Wartość
oferty
1

KENDROMED Sp. z o.o.
Netto:
Ul. Sołtysowicka 25a
644 300,00
51-168 Wrocław
Brutto:
695 844,00

6 tygodni

TAK

TAK

TAK

2. Współczynnik odwzorowania
barwy dominującej w polu operacyjnym
tj. barwy czerwonej R9: min 95
3. Sumaryczny pobór mocy obu czasz.
(podać pobory mocy dla poszczególnych
czasz przy maksymalnym natężeniu
świtała,
temp barwowej 45000K +/- 100K
i maksymalnym polu oświetlenia)
4. Kompatybilność rękojeści
standardowych
uchwytu centralnego do
pozycjonowania
czasz z posiadanymi przez szpital
(Lampy Berhtold)
5. Funkcja obniżania natężenia
światła do około 5-10% natężenia
maksymalnego, dająca lekką poświatę
do operacji laparoskopowych czy
endoskopowych.

<50 000 h,
55 000 )
96

132 W

Tak

Tak

1

Żywotność źródła światła

2

Współczynnik odwzorowania
barwy dominującej w polu operacyjnym
tj. barwy czerwonej R9: min 95
Sumaryczny pobór mocy obu czasz.
(podać pobory mocy dla poszczególnych
czasz przy maksymalnym natężeniu
świtała,
temp barwowej 45000K +/- 100K
i maksymalnym polu oświetlenia)
Kompatybilność rękojeści
standardowych
uchwytu centralnego do
pozycjonowania
czasz z posiadanymi przez szpital
(Lampy Berhtold)
Funkcja obniżania natężenia
światła do około 5-10% natężenia
maksymalnego, dająca lekką poświatę
do operacji laparoskopowych czy
endoskopowych.

3
Wartość
oferty
1

ASMEDICA Sp. z o.o.
Ul. Nałęczowska 30
20-701 Lublin

Netto:
897 980,00

6 tygodni

TAK

TAK

TAK

4

Brutto:
971 318,40

5

Wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 700 000,00 zł brutto

_____________________________________
data, podpis osoby sporządzającej zestawienie

<50 000 h,
55 000 )
96

132 W

Tak

Tak

