Białystok, dn.16.11.2015

Zapytanie ofertowe
Przedmiot zapytania (nazwa):
Opracowanie innowacyjnej ortezy kończyn dolnych dla dzieci z porażeniem mózgowym
1. Zamawiający:
Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski
ul. Stary Rynek 2/103, 15-030 Białystok
REGON 052221427 NIP 5422741626
2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot Zamówienia
Opracowanie technologii ortezy
kończyny dolnej AFO z możliwością
zmiany sztywności dla stawu
skokowego

Opracowanie opcjonalnego układu
do stymulacji mięśni zginaczy
grzbietowych stopy

Opracowanie aplikacji do ortezy

Przeprowadzenie
funkcjonalnych ortezy

testów

Opis przedmiotu zamówienia
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiegająca obrzękom i zanikom
mięśni;
- rozmiar ortezy (1para o wybranym rozmiarze);
- elastyczna łuska;
- zapinana na rzepy;
- elastyczny element umożliwiający regulację siły stabilizacji
oraz ustawienie stopy w zgięciu grzbietowym;
- profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do
fizjologicznego chód;
- wykonana z materiałów kompozytowych;
- wersja lewa i prawa;
- opracowana dokumentacja techniczna;
- opracowana instrukcja użytkowania.
- max. wymiar: 10 cm dł. x7 cm szer.;
- max. waga: 200 g;
- ukryta instalacja elektroniczna i elektryczna;
- hermetyczna obudowa;
- zakres pracy: od -20 do +900C;
- wysoka odporność na wstrząsy: max. 5000 g;
- zasilanie bezpieczne;
- regulacja: 0-80mA (międzyszczytowa);
- częstotliwość impulsu: 0-100 Hz;
- szerokość impulsu: 50-300 μs;
- czas skurczu/rozkurczu: max.90 sek.;
- minimalny czas ciągłej pracy – 12 godzin;
- możliwość ładowania baterii za pomocą ładowarki podłączanej
do sieci elektrycznej (110/230 VAC);
- integracja ortezy i stymulatora.
- możliwość wyboru parametrów impulsu;
- interfejs do komunikacji z komputerem;
- bezprzewodowa transmisja danych;
- możliwość archiwizacji danych;
- dostęp do danych czasie rzeczywistym;
- opracowanie bazy danych pacjentów;
- implementacja protokołu do komunikacji z układem
stymulującym.
- badanie dokładności generowanych sygnałów;
- badanie stabilności zadanych parametrów;
- badanie odporności na zakłócenia;
- badanie poprawności pracy algorytmów sterujących;

Ilość
2 szt.

2 szt.

2 szt.

8 testów

- testowanie poprawności działania układu nadzoru w bloku
wykonawczym;
- testowanie komunikacji z komputerem PC;
- badanie odporności na uszkodzenia mechaniczne i zalanie
cieczą;
- test izolacji urządzenia.
3.

Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – 31 marzec 2017
Termin płatności – Wynagrodzenie zostanie wypłacone zgodnie z umową po wykonaniu warunków umowy, na podstawie
poprawnie wystawionego rachunku/faktury.
Opis warunków udziału w postępowaniu:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty – formularz ofertowy (załącznik nr 1). Oferta powinna być złożona przez
jednostkę naukową z przyznaną kategorią naukową A, A+ lub B i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami
imiennymi. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę, również w przypadku braku złożenia
oferty na wymaganym formularzu. Oferty, które zostaną doręczone w inne niż wskazane miejsce i nie dotrą w wyznaczonym
terminie w wyznaczone miejsce nie będą brane pod uwagę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz w wersji
elektronicznej.
4.

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

cena - waga 100 %
Miejsce, sposób i termin składania ofert: Oferty należy przesłać w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. do godz. 12.00 w
zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność na adres: Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Ryska 1 budynek E, 15-008
Białystok z dopiskiem: „Opracowanie innowacyjnej ortezy kończyn dolnych dla dzieci z porażeniem mózgowym”.
5.


Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
Oferta cenowa - zał. nr 1

6. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: nastąpi dnia 30 listopada 2015 r.
7.

Osoba do kontaktu: Emil Chojnowski, tel. 502 764 842

Zatwierdził i podpisał:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Białystok, dn. …………………….

OFERTA
Ja/My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
z siedzibą:.................................................................................................................................................

składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:
Na opracowanie innowacyjnej ortezy kończyn dolnych dla dzieci z porażeniem mózgowym
Oferujemy: dokładna nazwa (producent, model, oznaczenie, itp.) i parametry techniczne ofertowanego przedmiotu
Przedmiot Zamówienia

dokładna nazwa (producent, model, oznaczenie, itp.) i parametry
techniczne ofertowanego przedmiotu

Cena brutto
(zł)

za cenę netto:........................................... zł, plus podatek VAT .................................... zł
tj. cena brutto............................................. zł
słownie:.....................................................................................................................................................

Warunki realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia – 31 marzec 2017
Termin płatności – Wynagrodzenie zostanie wypłacone zgodnie z umową po wykonaniu warunków umowy, na podstawie
poprawnie wystawionego rachunku/faktury.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Oświadczam, że nie jestem powiązany z zamawiającym pod względem osobowym lub kapitałowym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.
2.
3.
4.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

........................................................
miejscowość i data

....................................................................................................
Pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

