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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2021 z dn. 12. 04. 2021 r. 
Formularz ofertowy 
 
 
Oferta dla: 

 
MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz 

ul. Julianowska 66 91-473 Łódź 

NIP: 726-109-26-60 REGON: 470635533 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2021 z dnia 12. 04. 2021 r., związane z projektem 

pt. „Innowacyjne rozwiązania w stomatologii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 

pandemii COVID-19. " (dalej: Projekt), składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu 

zamówienia wskazanego w w/w zapytaniu ofertowym – na dostawę i instalacje skanerów 

stomatologicznych wewnątrzustnych w zestawie z osprzętem i oprogramowaniem - 2 szt. 

 
1. Nazwa i dane adresowe Wykonawcy: 

 

Nazwa:  
Adres:  
NIP:  
Nr telefonu:  
Adres e-mail:  

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Kod CPV  
33100000-1 Urządzenia medyczne 
 
Dodatkowe kody CPV: 
33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i 

weterynaryjnego  
33131000-7 Stomatologiczne instrumenty ręczne  
33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe 
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3. Opis przedmiotu ofertowego : 

 

Funkcje lub parametry graniczne ustalone  
przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 
1/2021 

Odpowiedź Wykonawcy:  tak/nie, 
opis/ wartość oferowanego 
parametru/ funkcji 

1. Dedykowany komputer z dotykowym 
monitorem o przekątnej nie mniejszej niż 18 
cali do obsługi skanera (z możliwością 
dezynfekcji ekranu) + osprzęt mysz klawiatura    

2. Dysk SSD o pojemności min. 250 GB, dysk 
HDD   o pojemności min. 1 TB   

3. Zasilanie UPS pozwalające na pracę bez 
zasilania energetycznego przez min. 1 h   

4. Możliwość podłączenia do sieć wifi i 
stacjonarnej    

5. Możliwość pracy off-line   

6. Możliwość mobilności urządzenia - wózek 
jezdny na kółkach w zestawie   

7. Możliwość stacjonarnej lokalizacji urządzenia   

8. Możliwość instalacji oprogramowania na 
dowolnym komputerze spełniającym 
wymagania   

9. Możliwość połączenia cyfrowego min. USB 2.0   

10. Dedykowane bez licencyjne oprogramowanie 
do skanera   

11. Bezpłatne aktualizacje oprogramowania lub 
brak konieczności aktualizacji 
oprogramowania nie skutkujący brakiem 
dostępności do funkcji skanera i 
oprogramowania   

12. Oprogramowanie dedykowane do planowania 
leczenia i analizy w ortodoncji, protetyce i 
implantologii   

13. Oprogramowanie pozwalające na 

automatyczne składanie części skanu do 

odwzorowania okluzji, po zeskanowaniu 

szczęki i żuchwy 
  

14. Oprogramowanie pozwalające na archiwizację 
danych, baza danych pacjentów jest 
własnością użytkownika, dostępna w sieci 
lokalnej na wszystkich komputerach, 
możliwość integracji bazy danych skanera z 
programami do zarządzania gabinetem   
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15. Skaner wyposażony w przewodową głowicę 
do skanowania z uchwytem, długość kabla 
min. 2,5 m    

16. Masa rękojeści skanującej nie przekracza 350 
gram 

 
17. W zestawie wymienne końcówki do 

skanowania o różnych rozmiarach i kształtach 
anatomicznych pozwalających na pełną 
możliwość skanowania    

18. Końcówka skanująca umożliwiająca 
skanowanie trudnodostępnych miejsc    

19. Możliwość wielokrotnej sterylizacji końcówek 
skanujących – certyfikat bezpieczeństwa   

20. Podgrzewanie końcówki zapobiegające 
parowaniu podczas skanowania   

21. Końcówka skanera wyposażona w funkcje 
przestawiania trybów skanowania   

22. Głębia ostrości skanowania umożliwiająca 

skanowanie bez konieczności utrzymania 

stałej odległości i skanowania „w kontakcie”- 

utrzymanie ostrości obrazu przez cały proces 

skanowania  
  

23. Możliwość skanowania bez pudru/kalki   

24. Technologia skanowania: skanowanie ciągłe   

25. Generowanie modelu i wizualizacji 3D w 
czasie rzeczywistym   

26. Możliwość korzystania z funkcji kamery 
wewnątrzustnej, możliwość wykonywania 
zdjęć wewnątrzustnych w trakcie skanowania   

27. Skany HD w pełnej gamie kolorów, możliwość 
skanowania w kolorach rzeczywistych   

28. Nielimitowana ilość skanów 
  

29. Brak narzuconego schematu i kolejności 
skanowania, możliwość cofnięcia się na 
każdym etapie skanowania  

30. Brak konieczności kalibracji przed 
każdorazowym użyciem   

31. Możliwość skanowania fragmentarycznego   

32. Możliwość wykonania szybkich skanów 
diagnostycznych    

33. Możliwość skanowania modeli gipsowych i 
drukowanych na drukarkach 3D   
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34. Możliwość tworzenia modeli z podstawami do 
druku z poziomu programu do skanowania 
bez dodatkowych opłat   

35. Możliwość trybu skanowania hybrydowego 
 

36. Generowanie plików w otwartym standardzie 
STL, możliwość eksportu i importu plików STL 
bezpośrednio na komputerze użytkownika   

37. Możliwość współpracy z dowolnym 
laboratorium bez konieczności instalowania w 
laboratorium dodatkowego oprogramowania   

38. W cenie dostawa, instalacja, uruchomienie, 
szkolenie z obsługi skanera i oprogramowania   

39. Wsparcie serwisowe i techniczne – bezpłatne 
zdalne i na miejscu   

40. Termin realizacji zamówienia od daty 
podpisania umowy (Przez realizację 
zamówienia Zamawiający rozumie datę 
dostarczenia przedmiotu postępowania 
ofertowego pod wskazany adres) [max. 8 
tygodni]  

41. Gwarancja – [min. 12 miesięcy]  

 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem tych podanych w poniższej 

specyfikacji - co najmniej takie same (nie gorsze). Nie spełnienie wszystkich parametrów lub 

funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez 

Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.    

 

Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym  

w wysokości: 

 

Przedmiot 
zamówienia: 

 
 

Ilość: 

 
 

j. m. 
VAT 
[%]: 

 

Cena  
netto 

[PLN lub 
waluta 
obca]: 

Cena  
brutto 

[PLN lub 
waluta 
obca]: 

Wartość 
netto 

[PLN lub 
waluta 
obca]: 

Wartość 
brutto 

[PLN lub 
waluta 
obca]: 

Wartość 
VAT 

[PLN lub 
waluta 
obca]: 

Skaner 
stomatologiczny 
wewnątrzustny  
w zestawie z 
ostrzętem i 
oprogramowaniem 
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szt. 

   

   

Razem:   
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4. Miejsce i sposób składania ofert:  

− osobiście w siedzibie Zamawiającego: MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz,  

ul. Julianowska 66, 91-473 Łódź (w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta na 

zapytanie ofertowe nr 1/2021) od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  lub 

− pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub kurierem na adres 

Zamawiającego: MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz, ul. Julianowska 66 , 91-473 

Łódź (w zamkniętej kopercie opisanej Oferta na zapytanie ofertowe nr 1/2021) lub 

− e-mailem na adres: twawrzynkiewicz@wp.pl (temat maila: Oferta na zapytanie 

ofertowe nr 1/2021  

− Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 20. 04. 2021 r. do godziny 23.59 

(decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie jej wysłanie).  

− Osobą odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie zapytania 

ofertowego jest Pan Tomasz Wawrzynkiewicz  

 

email: twawrzynkiewicz@wp.pl 

tel. 501 229 559 

 
5. Adres dostawy:   

 

MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz, ul. Julianowska 66, 91-473 Łódź 
 

6. Oświadczenia: 
 
a) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

b) Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w zapytaniu ofertowym, dotyczące 

zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych. 

c) Oświadczam, iż oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  

będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.   

d) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

zakresie określonym w Klauzuli RODO do Zapytania ofertowego 1/2021. 

e) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu (jeśli dotyczy).  

 

 
 
______________________________   ____________________________ 
(Miejscowość, data) (Podpis i pieczęć Wykonawcy) 


