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Warszawa, 12 kwietnia 2019 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Szanowni Państwo,  
 
Prosimy o nadesłanie ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie. Proponowane 
urządzenia powinny cechować się parametrami wskazanymi w zapytaniu lub lepszymi. 
 
Do udziału w postepowaniu zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy, które pośrednio 
lub bezpośrednio zajmują się dostawami sprzętu medycznego.  

 
 

I. Nazwa zamówienia: 
 

ZO 1/2019– ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA ECHOKARDIOGRAFU Z WYPOSAŻENIEM 
DLA SZPITALA DZIECIĘCEGO IM. PROF. BOGDANOWICZA (dalej: Sprzęt medyczny) 

 
 

II. Zamawiający: 
 

Fundacja „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie”  
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa 
wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 
KRS 0000093204,  
tel. 22 324 52 22 
e-mail: kontakt@fundacjaprzyjaciol.org 
(dalej: Fundacja) 

 
 

III. Szczegóły zapytania ofertowego (dalej ZO): 
 
 

Przedmiotem ZO jest zakup, dostawa do miejsca wskazanego przez Fundację na terenie m.st. 
Warszawy oraz instalacja w miejscu wskazanym przez Fundację na terenie m.st. Warszawy 
echokardiogramu z wyposażeniem o następujących parametrach:  

 

Lp. Parametr lub opis wymagań Funkcjonalność 

1 Aparat stacjonarny na kołach przeznaczony do 
badań kardiologicznych ze 
zintegrowaną stacją roboczą i 
systemem archiwizacji oraz 
urządzeniami do dokumentacji 
i archiwizacji sterowanymi z 
klawiatury 

2 Cyfrowy monitor LCD o przekątnej powyżej 21” 
rozdzielczość min. 1920 x 1080 
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pixeli regulowany co najmniej 
w płaszczyźnie góra-dół 
antyrefleksowy – zapewniający 
możliwość pracy w warunkach 
naturalnego i sztucznego 
oświetlenia 

3 Panel sterowania regulowany góra-dół, lewo-
prawo, niezależnie od 
monitora 

4 Możliwość powiększenia obrazu na cały ekran  

5 Obraz USG powyżej 80% powierzchni ekranu  

6 Liczba aktywnych równorzędnych gniazd do 
podłączania głowic obrazowych 

minimum 4 

7 Podręczna pamięć powyżej 2000 obrazów z 
możliwością wyboru długości 
pętli obrazowych; punkt 
rozpatrywany łącznie z pkt. 19 
niniejszej specyfikacji 

8 Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana 
krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez 
dodatkowych zewnętrznych modułów 

 

9 Wbudowany czarno-biały videoprinter  

10 Wbudowany akumulator umożliwiający uśpienie 
systemu na min. 30 minut 

11 Współpraca z głowicami phased array convex 
volumetryczne convex i liniowe 

12 Tryb obrazowania 2D Doppler pulsacyjny (PW) i 
HPRF Doppler ciągły (CW) z 
głowic sektorowych 
obrazowych i głowicy 
nieobrazowej Doppler 
kolorowy (CD) z wszystkich 
głowic Power (angio) Doppler 
Doppler tkankowy kolorowy 
oraz spektralny 

13 Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i 
zatrzymanych 

min. x 16 

14 Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym 
do badań serca noworodków i niemowląt 

zakres częstotliwości pracy 
min. 3 do 12 MHz (±1 MHz) kąt 
pola skanowania min. 90° 

15 Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym 
do badań serca dzieci starszych 

zakres częstotliwości pracy 
min. od 1 do 6 MHz (±1 MHz) 
kąt pola skanowania min. 90° 

16 Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z 
tworzeniem raportów do badań 

echo pediatryczne echo 
dorosłych 

17 Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń 
umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł 
obliczeniowych 
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18 Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie 
rzeczywistym z możliwością wyboru liczby cykli pracy 
do uśrednienia 

 

19 Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i 
obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku 
twardym 

min. 0,5-1 TB 

20 Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji 
na zewnętrzne nośniki 

 

21 Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do 
archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów 

 

22 Automatycznie dodawana przeglądarka plików 
DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne 

 

23 Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach 
przenośnych 

 

24 Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i 
pętlach obrazowych z archiwum systemu 

 

25 Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta 
na dysku aparatu hasłem 

 

26 Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z 
Ustawą o wyrobach medycznych 

 

27 Gwarancja na urządzenie min. 2 lata 

28 Diagnostyczna wizyta serwisowa do 24 h 

29 Wydane paszportu technicznego  

30 Oświadczenie o sprzedaży podobnego typu aparatu 
na terenie RP 

min. 20 szt. w ciągu ostatnich 
24 miesięcy 

 
IV. Sposób organizacji procesu ofertowego; metody oceny decyzji: 

 

1. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski pełne.  
2. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r. 
3. Ocena ofert składa się z dwóch etapów: 

a. I etap – ocena formalna. 
b. II etap – ocena ważnych czynników (opisanych poniżej). 

4. Ważnymi czynnikami oceny ofert są:  
a. zgodność parametrów technicznych Sprzętu medycznego z potrzebami opisanymi we 

wniosku; 
b. warunki świadczenia usług serwisowych i gwarancje; 
c. niezbędne szkolenie personelu medycznego; 
d. ocena przyszłych potrzeb dotyczących części zamiennych; 
e. niezbędne licencje do używania Sprzętu medycznego opartego na szpitalnym systemie 

informatycznym; 
f. cena; 
g. zniżki. 

5. Fundacja traktuje w jednakowy sposób wszystkie podmioty, które złożyły oferty i gwarantuje 
uczciwą konkurencję w postępowaniu. 

6. Uczestnicy postępowania ofertowego powinni składać oferty, które są wiążące przez okres co 
najmniej 30 dni od dnia następującego po upływie terminu składania ofert. 
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7. Fundacja może bez uzasadnienia zmienić lub zakończyć postepowanie ofertowe bez wyboru 
którejkolwiek z ofert lub może przedłużyć okres na rozpatrzenie złożonych ofert, informując 
wszystkich uczestników postępowania ofertowego o swojej decyzji. 

8. Decyzja co do wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przedstawiona do dnia 17 maja na 
stronie Fundacji www.fundacjaprzyjaciol.org (zakładka: Aktualności) oraz poprzez 
poinformowanie wszystkich uczestników postepowania ofertowego na wskazane w ofertach 
adresy do korespondencji.  

9. Decyzja Fundacji – co do wyboru Oferenta – jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się 
od tej decyzji. 

10. Uczestnik postępowania ofertowego, którego oferta została wybrana, oraz Fundacja zawierają 
pisemną umowę w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

V. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 
 
Prosimy o przekazanie tej informacji do obecnych i przyszłych osób reprezentujących Państwa spółkę, 
pełnomocników, prokurentów oraz osób wskazanych jako „osoby do kontaktu”.  
Niniejsza informacja zawiera podstawowe dane w jaki sposób przetwarzamy dane ww. osób, jakie ww. 
osoby mają prawa na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem 
nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (dalej „RODO”), fundacja „Przyjaciele Szpitali 
Dziecięcych w Warszawie” z siedzibą w Warszawie, 00-132, ul. Grzybowska 5a (dalej: Fundacja), jako 
Administrator danych osobowych, uprzejmie informuje, że dane osobowe Państwa przedstawicieli w, 
przetwarzane są zgodnie z art. 6 RODO ust. 1 pkt b,c,f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów): 
 

a) zebrania ofert, zawarcia i wykonania umowy (art. 6 (1) b) RODO 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane w celu zebrania ofert, 
zawarcia/wykonania umowy z Panem/Panią i/lub Państwa firmą jako naszym kontrahentem. Cel 
przetwarzania zasadniczo zależy od specyfiki danej umowy z Panem/Panią i/lub Państwa firmą i 
może dotyczyć w szczególności: wymagań kontraktowych, analiz, porad, zarządzania aktywami, 
zakupu, sprzedaży, dostawy. 
 
b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administrator (art. 6 (1) f) RODO 
W razie potrzeby przetwarzamy dane wskazane powyżej, w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez osobę trzecią. Przykład: 
– do celów archiwizacyjnych (dowodowych), w przypadkach, w których wymagane jest 
udowodnienie faktów, np. w przypadku ewentualnego sporu lub roszczeń; 
 
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 (1) c) RODO 
Inne cele przetwarzania obejmują np. środki zwalczania nadużyć finansowych i przeciwdziałania 
praniu pieniędzy, spełnienie wymogów kontroli podatkowej i obowiązków sprawozdawczych, 
a także ocenę ryzyka i zarządzanie nim. 
 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi dalszą 
realizację naszej współpracy. 

 
Pani/Pana dane nie są przekazywane do krajów z poza Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (tzw. „kraje trzecie”). 
 
Dane Państwa przedstawicieli wskazane jako osoby zaangażowane w proces współpracy zostały 
pozyskane bezpośrednio od Państwa lub z publicznie dostępnych źródeł. 

http://www.fundacjaprzyjaciol.org/
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Do danych osobowych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Fundacji. 
Państwa dane osobowe przekazujemy również podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby 
realizacji łączącej nas współpracy, np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, 
prawne, informatyczne. 
 
Każdy z Państwa przedstawicieli ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych, 

 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia sprzeciwu, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych 
w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia. 
 
Wszelkie prawa przedstawione powyżej mogą być przez Państwa egzekwowane za pomocą 
wiadomości wysłanej Fundacji na adres: ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszaw, bądź e-maila na adres: 
kontakt@fundacjaprzyjaciol.org.  

 
 
 


