Nazwa firmy
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Wiesław Mikołajczyk
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Zapytanie ofertowe
dotyczy wykonania testu klinicznego prototypu urządzenia diagnozującego schorzenie
ortopedyczne
I. ZAMAWIAJĄCY
F.H.P.U PACO Wiesław Mikołajczyk
34-607 Szczawa 404
NIP: 7350002902, REGON: 490802145
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Badanie polega na:
1)

określeniu dla wyściółki obuwniczej diagnozującej schorzenia ortopedyczne 3 BIO odpowiednich
progów fizjologicznych oraz pięciu najczęstszych schorzeń stóp. W związku z powyższym
wyściółka 3 BIO będzie mogła być stosowana jako element wstępnej oceny schorzeń stóp
i nieprawidłowości chodu przed ewentualną wizyta lekarską.

2)

ocenie przydatności wyściółki 3 BIO w procesie doboru optymalnych wkładek leczniczych.

Kod CPV: 73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe
2.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zakup usługi dla planowanego przez firmę PACO projektu pt.:
Inteligentna wyściółka obuwnicza diagnozująca schorzenia ortopedyczne 3 BIO wraz z aplikacją

Zakres przedmiotu zamówienia:
Badanie polega na:
1. przebadaniu przez specjalistę ortopedę biegłego w leczeniu zachowawczym i operacyjnym deformacji stóp
i stawu skokowo-goleniowego. Po badaniu klinicznym i postawieniu diagnozy deformacji w obrębie stóp ,
jak również decyzji o kwalifikacji do wstępnego leczenia zachowawczego za pomocą wkładek, pacjenci
zostaną zakwalifikowani do jednej z pięciu grup:
A. Paluch koślawy
B. Metatarsalgia
C. Stopa płasko-koślawa
D. Stopa szpotawa i/lub wydrążona
E. Paluch sztywny
Grupę kontrolną będą stanowili pacjenci bez dolegliwości, deformacji i i innych nieprawidłowości w obrębie stóp
i stawów skokowych, którzy wyrażą zgodę na udział w badaniu.
2.

Poddanie pacjentów jak i osób z grupy kontrolnej nieinwazyjnemu badaniu chodu z użyciem platformy
sensorycznej do oceny chodu. Badanie powinien wykonywać wykwalifikowany technik, a zebrane dane
powinny być zapisane w formie cyfrowej. Pozwoli to uzyskać informację na temat fizjologicznego rozkładu
sił nacisku w trakcie chodu w grupie kontrolnej oraz patologicznego w pięciu grupach ze schorzeniami.
Podczas badania zarówno pacjenci jak i osoby z grupy kontrolnej zostaną zaopatrzeni w inteligentne
wyściółki obuwnicze diagnozujące schorzenia ortopedyczne 3 BIO wraz z aplikacją na smartphona, która
umożliwia gromadzenie danych generowanych przez sensory prototypów wyściółek wstępnej diagnostyki
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medycznej w trakcie chodu. Zebrane dane zostaną za pomocą aplikacji smartphona przesłane do centrum
informatycznego, które dokona analizy porównawczej danych zebranych w trakcie wstępnej oceny chodu
za pomocą platformy sensorycznej oraz danych z aplikacji.
Ilość osób badanych: 100
Liczba chorych i zdrowych: 50 osób chorych i 50 osób zdrowych (grupa porównawcza)
Przedział wiekowy osób badanych: 15- 60 lat
L.P.
1.
2.
3.
3.

Zakres usługi
Etap 1
Etap 2
Etap 3

Kwota netto

Kwota brutto

Okres realizacji

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max 10 miesięcy od uzyskania zgody Komisji Bioetycznej oraz od
momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania przez podmiot zamawiający dofinansowania ze
środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1 Działania 1.1 Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 na projekt pn. Inteligentna wyściółka obuwnicza diagnozująca schorzenia
ortopedyczne 3 BIO wraz z aplikacją.
NCBIR nie oprotestuje podpisania kontraktu z wygranym Wykonawcą.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
• opatrzona pieczątką firmową,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Ponadto oferta musi zawierać:
1. Pełną nazwę dostawcy.
2. Adres i numer telefonu Dostawcy oraz wskazaną osobę kontaktową.
3. Cenę na wymieniony w niniejszym zapytaniu przedmiot zamówienia w rozróżnieniu na ceny
jednostkowe netto i brutto oraz podatek VAT.
4. Termin ważności oferty – min. 6 miesięcy.
5. Datę wystawienia oferty.
6. W przypadku braku informacji o czasie dostawy oraz ważności oferty na ofercie, Zamawiający przyjmuje,
że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.
7. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych wymienionych w pkt. VI
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: paco@wkladki-paco.pl,
pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres:
F.H.P.U PACO Wiesław Mikołajczyk, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
do dnia 21.12.2017 do godziny 17.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć
miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22.12.2017, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
ogłoszony o godzinie 15:00 na stronie internetowej pod adresem www.wkladki-paco.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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5.
6.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wkladki-paco.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryteria kwalifikacyjne:
1. Udokumentowane doświadczenie firmy/jednostki naukowej w przeprowadzaniu co najmniej 2 badań
z zakresu stóp.
2. Potwierdzenie posiadania przez Oferenta infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia w/o badań (spis
aparatury w posiadaniu firmy/jednostki niezbędnej do realizacji zlecenia)
3. Potwierdzenie posiadania przez Oferenta zasobów ludzkich (imię i nazwisko kluczowych wykonawców
zlecenia wraz z opisem ich wykształcenia oraz doświadczenia).
Konieczne wykazanie wśród zespołu wykonującego badanie osoby ze specjalizacją z ortopedii i
traumatologii narządu ruchu z tytułem naukowym co najmniej doktora.
4. Udokumentowane posiadanie dorobku naukowego (w tym prace z Impact Factor) z 3 ostatnich lat z
zakresu leczenia zachowawczego i operacyjnego deformacji stóp osób wymienionych z imienia i nazwiska
jako wykonawcy zlecenia.
5. Deklaracja min. ilości przyjęć pacjentów przez Oferenta w miesiącu – co najmniej 35 pacjentów
patologicznych.
Kryteria wyboru:
1 - Cena - 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej
znajdującej się pod adresem www.wkladki-paco.pl oraz bezpośrednio na adresy mailowe podane w ofertach.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą zlecenia umowę warunkową, która wejdzie w życie w wypadku
spełnienia się następującego zdarzenia:
1) otrzymania przez podmiot zamawiający dofinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej
w ramach Poddziałania 1.1.1 Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 na
projekt pn. Inteligentna wyściółka obuwnicza diagnozująca schorzenia ortopedyczne 3 BIO wraz z aplikacją
2) NCBIR nie oprotestuje podpisania kontraktu z wygranym Wykonawcą
Dodatkowych informacji udziela Mateusz Mikołajczyk pod numerem telefonu 0048 505 160 617 oraz adresem
email: mikolajczykm@onet.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego
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