
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY 

POSTĘPOWANIE ZNAK:  ZZP-190/18 

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEZ 

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA  NA:  

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ:  

AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY  

 

PARAMETRY OCENIANE 

 

Uwaga: Brak odpowiedzi w kolumnie „Wartość oferowana” będzie oceniony na 0 punktów. 
 

L.P. Parametry Ocena 
Wartość 

oferowana 

1.1.  
Działo elektronowe rozłączne od sekcji przyspieszającej (w 
przypadku konieczności wymiany działa) 

TAK – 1 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

1.2.  
Odległość pomiędzy głowicą kolimatora MLC a izocentrum 
≥ 45 cm  

TAK – 1 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

1.3.  
Zakres realizacji pól nieregularnych przez listki kolimatora 
MLC w polu terapeutycznym w izocentrum: co najmniej 0,5 
cm x 0,5 cm ÷ 40 cm x 40 cm 

TAK – 1 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

1.4.  
Maksymalna prędkość poruszania się listków kolimatora 
MLC 

≥3,5cm/s – 1pkt 
 <3,5cm/s – 0 pkt 

 

1.5.  
Maksymalna prędkość poruszania się szczęk kolimatora 
MLC 

≥9cm/s – 1pkt 
 <9cm/s – 0 pkt 

 

1.6.  
Automatyczna analiza ułożenia pacjenta na podstawie 
więcej niż jednego obszaru zainteresowania 

TAK – 1 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

1.7.  
Funkcja automatycznej detekcji i analizy ułożenia pacjenta 
na podstawie implementowanych znaczników 

TAK – 1 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

1.8.  
Maksymalna średnica pola widzenia systemu CBCT min. 
46cm 

TAK – 1 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

1.9.  
Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach 
niewysuniętych 

>12cm – 1pkt 
≤12cm – 0 pkt 

 

1.10.  
Okres gwarancji, licząc od dnia przekazania przedmiotu 
zamówienia Zamawiającemu protokołem zdawczo - 
odbiorczym. 

36 miesiące - 0 pkt. 
 48 miesięcy – 1 pkt. 
 60 miesięcy - 2 pkt. 

 

 
Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów to:   11  pkt. 

 
 
 

 
…………………………., dnia ……………                            …………………………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie 

 

 

 

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie 

publiczne 



  

2 

 

UWAGA: 

 Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury 

medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub 

świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), 

wydane przez producenta, w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez 

Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia (podane w rubrykach w załączniku nr 2 oraz 3 do oferty). 

 

 W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych - FMI, Wykonawca 

zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć w miejscu do tego 

przewidzianym w druku oferty. 

 

 Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu Wykonawcy wartości 

parametrów oferowanych, Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr 

oceną zero. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów 

oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta. 

 
 

 

 


