Żyno, dnia

26.03 .20 l 8r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

l. Zamawiający: Gmina Żytno,ul. Krótka
Ż. Przedmiot zamówienia

4, gJ

- fi2

Żytno zaprasza do złożeniaofeń na:

:

Dostawa ultrasonografu dla sP

Zoz

Żytno.

Wymagane parametry techniczne ultrasonografu:

l) Przenośnyultrasonograf z kolorowym Dopplerem.
2) Aparat przenośnyna wózku.
3) Aparat posiadający minimum dwa

poĘ do podłączenia głowicy convex

oraz liniowej.

4) Minimalna przekątna ekranu l 5''.
5) Tryb obrazowania: doppler kolorowy, doppler pulsacyjny

doppler, B,ŻB, M _ mode anatomiczny, kolorowy M
panoramiczne.

-

(Pw)' doppler ciąeŁy (Cw)' power

mode, doppler tkankowy, obrazowanie

- 6MHz

oraz posiadająca min. I92krysńały.
Zastosowanie: badania brzuszne (w tym badania urologiczne i położniczo - ginekologiczne) oraz
badania pediatryczne.
6) Głowica convex o zakręsie częstotliwości min. 2

7) Możliwośórozbudowy o głowicę endowaginalną o częstotliwości min. 3.9 - 11 MHz, kącie
obrazowania nie mniejszym niż 180 stopni oraz głowicę kardiologiazną o częstotliwości min. Ż.8 - 5

MHz.
8

) Możl iwośó automaty cznej analizy widma dopp lerowskie go.

9) Wbudowany system archiwizacji.
10) Transmisja w sieci komputerowej wedhrg standardów

DICOM 3.0.

l1) Gwarancja minimum 24 miesiące.
1Ż) Zapewnienie serwisu gwarancyj nego.
czarno biała na papier termoczuły.
13) Drukarka

-

14)Urządzenie nowe, nieuzywane' rok produkcji minimum z2017r.

W formularzu ofertowym naleĘ podać markę/nazwę i podstawowe parametry techniczne
lrządzenia.

PROSZE O PODANIE CEN NETTO I BRUTTO

.

3. Termin realizacji zamówienia - do dnia 20.04.2018r.

4. okres gwarancji
5.

-Ż4

miesiące od daty podpisania protokołu odbiory.

Miejsce i termin złoŻeniaoferty -IJrząd Gminy w Żytnie, ul. Krótka

97-532 Żytno, pok. nr

1

- sekretariat,

4o

osobiścieo faksem: 3413269010lub

elektronicznie: urzadgmĘ@rytno.pl do dnia 29.03.20 18r. (czrvartek)
do godz. 14.00.
Termin otwarcia

ofeĘ

- Ż9.03.2018r

' godz. I4.I5.

6. Warunki płatności- przelew 14 dni od dostawy.
7. osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - Sławomir Niedńłiecki.

8. Sposób prrygotowania oferty: ofertę na|eĘ sporządzió w formie pisemnej, w języku

polskim.

.,

Ó-'l O:t

,- =--*.-_Z.. Iil=ny ch
u!.,'/'
SSłaponrlr hiedźwiec'hr

(pieczątka firmy)

Treśćoferty:

1. Nazwawykonawcy

2.
3.
4.

Adres wykonawcy... ...
NIP. .
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cęnę
Dostawa ultrasonografu dla sP

ZoZ Żytno.

Nazwa i parametry urządzenia:

Cena netto

słownie

Stawka podatku

VAT.

Cena brutto
słownie.

5.
6.
7.
8.
9.

oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zas|rzeŻen.
Termin realizacjizamówienia .....
Okres gwarancji
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.
WyruŻamzgodę na warunki płatnościokreŚlone w zapfianiu cenowym.

W załaczeniu:

1. Kserokopia folderu urządzenia.

pieczęc i podpis wykonawcy

