1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
Tytuł ogłoszenia: ZAKUP USŁUG BADAWCZYCH

Data wystawienia ogłoszenia. 17.10.2017
Termin składania ofert: 21 dni, tj. do 06.11.2017
Nazwa zamawiającego: Bimed Komuńska, s.j.
NIP 7262635677
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć NA ADRES E-MAIL: j.szczygiel@bimed-lodz.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach Działania 1.1.1 „Szybka Ścieżka”
na terenie Województwa Łódzkiego
I. Przeprowadzenie badań przemysłowych:
Zadanie 1.

Udział w badaniach naukowych w zakresie rozkładu obciążeń stopy i biomechaniki chodu
człowieka zarówno dla operowanych zgodnie z obowiązującą procedurą, jak i według procedury
z zastosowaniem innowacyjnego spersonalizowanego oprzyrządowania, dla obu grup przed i
po zabiegu.

Zadanie 2.

Przetwarzanie obrazów medycznych w formacie DICOM na geometrie bryłowe.

Zadanie 3.

Modelowanie implantacji protezy stawu MTPI przy zachowaniu fizjologicznych kątów
pomiędzy kością śródstopia i kością paliczka bliższego.

Zadanie 4.

Konstrukcja zindywidualizowanego przyrządu wspomagającego implantację protezy stawu
MTPI.

Zadanie 5.

Przygotowanie stanowiska do treningu zabiegu z wykorzystaniem projektowanego
oprzyrządowania.

II. Przeprowadzenie prac rozwojowych:
Zadanie 6.

Opracowanie wdrożeniowej procedury wytwarzania spersonalizowanego oprzyrządowania do
zabiegu implantacji protezy stawu MTPI.

Za zakończenie każdego z zadań uznaje się przygotowanie i dostarczenie raportu w terminach nie
przekraczających dat wyznaczanych w szczegółowym harmonogramie realizacji projektu.

Ogólny harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania badań: 1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2021 r.
Kategoria ogłoszenia: Usługi
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Podkategoria ogłoszenia: Usługi badawcze
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Łódzkie

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
a) Oferent musi posiadać status uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej
jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2
pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art.
42 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), warunkiem
udziału w postępowaniu jest spełnienie kryterium posiadania co najmniej oceny B, wydanej na podstawie ww.
przepisu Ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział również jednostki naukowe zagraniczne o równorzędnej
ocenie.
Oferenci, którzy nie spełnią warunków udziału określonych w niniejszym pkt. a zostaną wykluczeni z udziału w
postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie
b) Oferent musi wykazać posiadanie następujących zasobów i doświadczenia niezbędnych do realizacji
zamówienia:
• KAT. A w ocenie parametrycznej KEJN;
• Zaplecza badawczego niezbędnego do wykonania badań objętych zamówieniem;
• Personel badawczy: co najmniej 3 osoby, mogące wykazać się doświadczeniem w badaniach B+R;
• Udokumentowanymi kwalifikacjami w obróbce obrazów DICOM;
• Doświadczenie w zakresie przeprowadzania usługowych prac badawczych w zakresie w/w prac
potwierdzone oświadczeniem Oferenta;
• Publikacje w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science.
c) W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
d) Oferenci, którzy nie spełnią warunków udziału określonych w pkt. b–c zostaną wykluczeni z udziału w
postępowaniu.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert, łącznie:
a) Wymóg formalny: oferta nadesłana w terminie nie przekraczającym wskazanej wyżej daty.
b) Cena brutto - waga punktowa 80 pkt. (80%).
c) Termin płatności faktur - waga punktowa 20 pkt. (20%). Kryterium "termin płatności faktur" rozpatrywane
będzie w oparciu o oferowany przez Wykonawcę w ofercie termin płatności faktury, z tym że najkrótszy
możliwy termin płatności (dopuszczony przez Zamawiającego) to 14 dni.
d) Oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym
kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

