
 

 
Ryki, dn. 21.09.2018r. 

Znak postępowania: 1/2018 
 

 
Zapytanie ofertowe na dostawę ultrasonografu 

 
 
W związku z zakupem klinicznego, cyfrowego ultrasonografu przeznaczonego na potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ”MEDIVITA”, 
zapraszam do złożenia oferty cenowej dla sprzętu szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.  
 
I. Przedmiot zapytania ofertowego. 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) klinicznego, cyfrowego ultrasonografu.  
 

II. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
Niepubliczny ZOZ "MEDIVITA" M.Gąska, J. Gągala, K.Gogacz, T.Rękas - Spółka Cywilna 
Ul. Warszawska 100 
08-500 Ryki 
Tel. 601-678-995 
NIP: 7162353040 
REGON: 431173474 

Adres strony internetowej: www.medivita.pl 
Adres e-mail: januszgagalamv2wp.pl 
reprezentowane przez: Janusza Gągała 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

A) Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) klinicznego, cyfrowego ultrasonografu o parametrach nie gorszy niż (Hitachi Aloka ARIETTA 
V60):  

 Przetwornik cyfrowy  Min. 12-bitowy,  
 Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej TAK,  
 Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania   Min. 1 000 000,  



 

 Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 3 plus min. 1 parkingowe,  
 Dynamika systemu  Min. 260 dB, Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu.   
 Przekątna ekranu min. 17 cali,  
 Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo TAK,  
 Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę  Przekątna min. 10 cali,  
 Zakres częstotliwości pracy  Min. od 2 MHz do 18 MHz.,  
 Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)  Min. 19 000 obrazów,  
 Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop)  TAK,  
 Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie TAK, 
 Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 200 s,  
 Regulacja głębokości pola obrazowania  Min. 1 - 35 cm,  
 Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 70.  

 
Szczegółowe parametry techniczne aparatu USG, będące przedmiotem zapytania, zostały opisane w załączniku nr 2. do zapytania 
ofertowego.  

 
B)  Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 

 
1. Oferowane urządzenie - nowe wyprodukowane w roku 2018, dopuszczone do użytku szpitalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 
679). 

2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu tylko nowego. 
3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. 2 tygodnie od 

podpisania umowy.  
4. Wykonawca dostarczy na swój koszt przedmiot zamówienia bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, tj.  ul. Warszawska 100, 08-500 

Ryki.  
 
C)  Minimalne wymogi gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz kosztów eksploatacji. 

 
1. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji jakości na zaoferowane urządzenie nie może być krótszy niż 36 miesięcy 

licząc od dnia montażu przedmiotu zamówienia dokonanego bez zastrzeżeń. 
2. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach bezpłatnego serwisu gwarancyjnego do usunięcia wad, usterek w siedzibie Zamawiającego w 

terminie maksymalnie do 3 dni w dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach. Zgłoszenia awarii drogą telefoniczną lub 
mailem. 



 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany danego podzespołu na nowy wolny od wad w przypadku wystąpienia w okresie trwania 
gwarancji trzech awarii, usterek lub wad danego podzespołu. Wymiana gwarancyjna nastąpi w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
przyjęcia reklamacji. 

4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego. 
5. Koszty eksploatacyjne tj. żel USG, papier do videoprintera pozostają po stronie Zamawiającego. 

 
VI. Termin wykonania Zamówienia 
 

1. 2 tygodnie od podpisania umowy. 
 
V. Opis warunków udziału w zapytaniu ofertowym. 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 
VI. Sposób przygotowania Oferty. 
 

1. Oferta powinna zawierać: 
 

a) Dane Wykonawcy 
b) Ofertę cenową sporządzoną przez Wykonawcę (cena netto, cena brutto) – załącznik nr 1. 
c) Specyfikację techniczką oferowanego sprzętu pozwalającą na określenie parametrów technicznych. 
d) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej. 
 

2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.  
3. Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio  ponumerowane, opieczętowane pieczątką firmową 

Wykonawcy i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.  
4. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
5.  Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
6.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem (wysłaniem) oferty, bez względu na wynik postępowania. 

 
VII. Terminy. 
 
1. Oferty przesłane pocztą lub dostarczone osobiście należy składać w sekretariacie Zamawiającego. Oferty przesłane elektronicznie należy 

przesłać na adres ul. Warszawska 100, 08-500 Ryki. Termin składania ofert 08.10.2018 r. do godziny 14:00 
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 



 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
 
VIII. Kryterium oceny i wyboru Oferty. 
 
1. Zamawiający przy wyborze uwzględni jako kryterium oceny i wyboru oferty: 

 

1) Cenę - 100%  
 

 
2. Cena - punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:  

 
CN  

C = ------------ x 100% 
Co  
 

gdzie:  
3. C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),  

CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,  
Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty. 
 
 

4. Zaoferowana cena brutto musi zawierać wszystkie proponowane przez Wykonawcę upusty, rabaty. Należy podawać tylko jedną cenę, bez 
przedstawiania opcji, wariantów czy alternatyw. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia w szczególności koszt transportu, 
koszt opakowań, koszt załadunku i rozładunku oraz koszt montażu i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.  

 
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami. 
 
1. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami są: 

1.1 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Janusz Gągała 
 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą e-mail, jeżeli strona odbierająca niezwłocznie 
potwierdzi otrzymanie informacji. 

 
X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta telefonicznie listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 



 

 
XI. Zastrzeżenia Zamawiającego. 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków zapytania ofertowego w jego trakcie (wprowadzenie zmian spowoduje 

wydłużenie o 10 dni roboczych terminu składania ofert), a także prawo unieważnienia całości lub części zapytania ofertowego bez podawania 
powodu oraz prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty. 

2. Postępowanie zostanie unieważnione również w sytuacji gdy na przedmiotowe zamówienie nie zostaną złożone co najmniej 2 oferty zgodne z 
zapytaniem ofertowym.   

 
XI. Informacja o wykluczeniu z postępowania.  
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym. 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 

                                                                 
Podpis osoby upoważnionej  

 
 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna.  
 

 



 

Formularz ofertowy 
 

Załącznik nr 1 
 
 
……………………………… 
/pieczęć Wykonawcy/      

 
Oferta na zakup ultrasonografu  

 
1. Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………… 

2. Adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………………… 

REGON: ……………………………… 

Tel./fax: ……………………………………………………… 

 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe oferujemy dostawę klinicznego, cyfrowego ultrasonografu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za kwotę: 

 ………………….. zł brutto (słownie złotych:………………………………………………………………), 

……………………zł netto  (słownie złotych: ………………………………………………………….…),  

w tym podatek VAT według obowiązujących stawek: ……%  na kwotę  ……………………… 

 

2. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie istnieją tu powiązania kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym. 

3. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

 

……………………., …………............       …………………………………................................. 
Miejscowość  Data    podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA/ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  

Załącznik nr 2 
 

 
Aparat ultrasonograficzny  

 

Minimalne wymagania klinicznego cyfrowego ultrasonografu: 
Kliniczny, cyfrowy ultrasonograf powinien zawierać parametry nie gorszy niż: Hitachi Aloka ARIETTA V60 

PARAMETR ZAKRES 

Rok produkcji:2018. ˅ 

Przetwornik cyfrowy  Min. 12-bitowy, min 12 bitowy 

Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej ˅ 

Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania   Min. 1 000 000 Min. 1 000 000 

Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 3 plus min. 1 parkingowe, Min. 3 plus min. 1 parkingowe, 

Dynamika systemu  Min. 260 dB Min. 260 dB 

Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu ˅ 

Przekątna ekranu min. 17 cali min. 17 cali 

Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo ˅ 

Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę min 10 cali 

Zakres częstotliwości pracy  Min. od 2 MHz do 18 MHz 
 

Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)  Min. 19 000 obrazów, Min. 19 000 obrazów, 

Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) ˅ 

Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie 
na jednym obrazie 

˅ 

Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 200 s Min. 200 s 

Regulacja głębokości pola obrazowania  Min. 1 - 35 cm Min. 1 - 35 cm 

Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 70 Min. 70 



 

Wymagania dodatkowe 

Odświeżanie obrazów w trybie 4D-frame rate min 32Hz 

Obrazowanie panoramiczne dla glowicy liniowej ˅ 

Maksymalna ilość ognisk pracujacych jednoczesnie  głowicy min 8 

Maksymalna wartość częstotliwości PRF dla dopplera pulsacyjnego (PWD) min 25kHz 

Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD). min. 0,2 - 25 mm 

Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD). Podać min. +/- 89 stopni 

Gwarancja minimum 48  miesięcy ˅ 

Aparat zastępczy nie gorszej klasy na czas naprawy ˅ 

Monitor full HD ˅ 

Wbudowany dysk  twardy.- min 128GB - typu  SSD ˅ 

Głowica liniowa 

min. Zakres częstotliwości: 3 – 
12 MHz 

min. Ilość elementów: 192 

szerokość pola obrazowania 
głowicy max: 45 mm 

Głowica convex 

min. ilość elementów: 192 

min. zakres częstotliwości: 1-6 
MHz 

technologia PureWave / 
SingleCrystal 

Głowica endo 

min. ilość elementów: 192 

min. zakres częstotliwości: 3 -
10 MHz 

kąt patrzenia min. 155 stopni 

Głowica kardio phased array 
zakres częstotliwości min. od 1 

do 5 MHz 



 

kąt patrzenia min. 90 stopni 

Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną do badań 3D/4D typu endo 

Technologia monokryształu 
tzw. Pure Wave lub Single 

Crystal 
min. Zakres częstotliwości: 1 – 

6 MHz 

min. Ilość elementów: 192 

Możliwość rozbudowy o dodatkową głowicę liniową 

min. Ilość elementów: 256  
min. Szerokość czoła głowicy: 

58 mm 

Oprogramowanie obrazowe i obliczeniowe 

badania jamy brzusznej 

badania urologiczne ( głowica 
convex i endo) 

ginekologiczno położnicze ( 
głowica convex i endo) 

narzady powierzchowne ( 
tarczyca, sutki, węzly chłonne) 

elastografia 

badania kardiologiczne ( tryb 
B, M) 

badania ortopedyczne 

badania naczyniowe 

badania płuc 

Tryby pracy aparatu: 

2D (B-mode, 2B, 4B), 

M-mode, 

Color Doppler (CD), 

Power Doppler (PD), 

Spektralny Doppler Pulsacyjny 
(PWD), 

CW – Doppler Ciągły 



 

TDI 

TRIPLEX 

DUPLEX 

Elastografia fali podłużnej na głowicy liniowej ˅ 
Zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie do elastografii z pomiarem strain ratio pracujące na 
głowicach liniowych oraz endo 

˅ 

Możliwość rozbudowy o pakiet obrazowania trójwymiarowego 3D/4D. w tym funkcję zmiany położenia 
sztucznego źródła światła tzw. HD View, Fetus Realistic View 

˅ 

Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego kompleksu intima-media, stan na dzień 
składania ofert 

˅ 

Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiat NT ˅ 

Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną do badań 3D/4D typu endo ˅ 

Drukarka termiczna (video) czarno-biała ˅ 

Printer - color A4  ( drukarka termosublimacyjna)- DNP DS820 do badan cardio i CD ˅ 
 

 


