
 

 

 

 

 

Olsztyn, 18 listopada (November) 2016 r. 

 

L.dz. 20161118 

 

            

 

Rozeznanie rynku – zakup fantomów na potrzeby projektu pt. „Opracowanie prototypu 

multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi” 

A market research – purchase of phantoms for the project: „Development of a prototype of multi-modal 

ultrasound tomography system for breast diagnosis”* 

 

Szanowni Państwo/ Dear Sir or Madam 

 Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na zakup fantomów na potrzeby realizacji 

projektu nr POIR.01.01.01-00-1595/15  „Opracowanie prototypu multimodalnego tomografu 

ultradźwiękowego do diagnostyki piersi”. / We hereby ask you to present us with an offer for a 

purchase of phantoms for the project no POIR.01.01.01-00-1595/15 „Development of a prototype of multi-

modal ultrasound tomography system for breast ”. 

 

 

        Z poważaniem/ Yours sincerely 

               Andrzej Wiktorowicz 
                 Wiceprezes Zarządu 
           Dramiński S.A. 

 

Załączniki:/ Attachments 

- zapytanie ofertowe/ letter of inquiry 

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza oferty) / attachment no 1 for the letter of inquiry (an 

offer form) 

 

 

                                                           
* tłumaczenie na język angielski ma charakter roboczy, w przypadku rozbieżności obowiązuje wersja w języku polskim/Translation into 
English is working, in case of discrepancy more important is Polish language version 



 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Zamawiający: 
 
Dramiński S.A., ul. Owocowa 17, 10-860 Olsztyn 
Tel.: +48 89 527 11 30 w.3 
Fax: +48 89 527 84 44 
NIP: 739 385 57 06, REGON 281418440 
Strona internetowa: www.draminski.pl 
Poczta elektroniczna: biuro@draminski.com; a.wiktorowicz@draminski.com 
 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Celem zamówienia jest zakup fantomów na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie 

prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi” 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Zakup 7 szt. (różne modele) fantomów: 
standardowego i zaawansowanego fantomu tkankowego to testowania USG, fantomu do 
testowania UTT USG z opcją elastografii, fantomu do testowania UTT,USG, fantomu do 
testowania UTT, URT i USG – 3 rodzaje w tym symulujący tkankę piersi zawierający różne 
hipo- i hiperechogenne oraz echo-przejrzyste wtrącenia i struktury imitujące szeroki zakres 
zmian patologicznych. 
 

1. Fantom do testów z opcją elastograii (TYP 1) – 1 szt. 

Fantom powinien dokładnie imitować ultradźwiękowe charakterystyki tkanek spotykanych 

najczęściej w piersiach kobiet. Rozmiar i kształt fantomu powinien symulować średni rozmiar 

i kształt piersi kobiecej w pozycji leżącej. Fantom powinien zawierać kilka zwartych mas, 

które w obrazie USG objawiają się jako słabo echogenne w stosunku do symulowanej 

zdrowej tkanki piersi, z kolei zmiany patologiczne powinny być przynajmniej 2 razy 

sztywniejsze niż tło, aby były rozpoznawane w obrazowaniu elastograficznym (i raczej 

niewidoczne w klasycznym obrazowaniu USG). Zmian patologiczne powinny mieć zakres 

rozmiarów 3 – 10 mm średnicy i powinny być losowo rozmieszczone w obszarze 

symulującym zdrową tkankę piersi. Elastyczność każdej gęstej masy powinna być 

przynajmniej 2 razy większa niż elastyczność tła, którego moduł elastyczności wynosić 

powinien 20 kPa ± 5 kPa. 

Przykład fantomu, który spełnia opisane wymagania: CIRS Breast Elastography Phantom 

http://www.draminski.pl/
mailto:biuro@draminski.com
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Model 059. 

The phantom should accurately mimic the ultrasonic characteristics of tissues found in an average human breast. The size 

and shape of the phantom can simulate that of an average patient in the supine position. The phantom have to contain 

several solid masses that appear slightly hypoechoic to the simulated breast tissue under normal ultrasound, but the lesions 

should be at least two times stiffer than the background so they can be detected on elastograms (rather invisible in 

standard ultrasound images). Lesions range in size from 3 to 10 mm in diameter, should be randomly positioned throughout 

the background. The elasticity of each dense mass is at least two times greater than the elasticity of the background, which 

has an elastic modulus of 20 kPa ± 5 kPa. 

Example of the phantom that meets all described requirements: CIRS Breast Elastography Phantom Model 059. 

 

2. Fantom do testów (TYP 2)  – 1 szt  

Wielotkankowy fantom ultradźwiękowy do różnych zastosowań w obrazowaniu USG; 

powinien zawierać 9 obszarów do testowania rozdzielczości i jakości obrazowania USG, m.in. 

ultradźwiękowe cele skali szarości, bezechowo stopniowane masy oraz cele elastograficzne. 

Fantom powinien z nadmiarem spełniać wymogi akredytacyjne ACR (American College of 

Radiology) zapewniając gwarancje jakości na dzień dzisiejszy i najbliższą przyszłość (tzn. z 

uwzględnieniem potencjalnego rozwoju aparatów USG i najnowszych technik obrazowania). 

Unikalny żel wypełniający fantom w dwóch zakresach tłumienia fal ultradźwiękowych 

powinien pozwalać na ocenę przetworników i głowic ultradźwiękowych w zakresie 2 MHz – 

15 MHz. Wymienne zagłębienia/nakładki do wprowadzania wody sprzęgającej przetworniki 

powinny być dostosowane do różnych konfiguracji głowic ultradźwiękowych: liniowych, 

krzywoliniowych i wewnątrzwnękowych. Fantom powinien mieć odpowiednio odporną 

obudowę i uchwyty do przenoszenia, 48-miesięcy gwarancji, instrukcję obsługi. 

Przykład fantomu, który spełnia opisane wymagania: CIRS Model 040GSE Multi-Purpose 

Multi-Tissue Ultrasound. 

The multi-purpose, multi-tissue ultrasound phantom should contain nine performance measurements, including gray scale 

targets, anechoic stepped masses and elasticity targets. The phantom should exceed ACR accreditation requirements, 

making it the only phantom of its kind designed to meet the ultrasound QA challenges of today and tomorrow. The unique 

dual attenuation of the background gel should allow for evaluation of transducers that range from 2 MHz - 15 MHz.  A 

removable water well and endocavity cover should extend the use of the phantom by allowing evaluation of all transducer 

configurations: linear, curvilinear and intercavity. The phantom should come standard with a robust housing, rugged carry 

case, 48-month warranty, and user guide. 

 

Example of the phantom that meets all described requirements: CIRS Model 040GSE Multi-Purpose Multi-Tissue Ultrasound 

 

3. Fantom do testów (TYP 3)  – 1 szt  

Wielofunkcyjny fantom ultradźwiękowy powinien być łatwym, wszechstronnym i 

kompleksowym środkiem do oceny ultradźwiękowych systemów obrazowania w zakresie 



 

 

 

 

 

częstotliwości pracy 2.25 – 7.5 MHz.  Fantom powinien być zbudowany jako kombinacja 

celów ultradźwiękowych w postaci pojedynczych linii włókien do pomiarów odległości oraz 

celów imitujących struktury tkankowe o zróżnicowanych rozmiarach i kontrastach 

obrazowych. Cele struktur imitujących torbiele powinny być usytuowane w linii pionowej, 

aby umożliwić obrazowanie całościowej grupy celów w jednym widoku. Ze względu na 

akustyczne podobieństwo materiału (żelu) wypełniającego fantom i struktur pełniących rolę 

celów ultradźwiękowych, artefakty spowodowane przez zniekształcenia, zacienienie lub 

wzmocnienie powinny zostać wyeliminowane.  Fantom powinien zawierać 6-stopniowe cele 

skali szarości w zakresie kontrastu od -15 dB do +15 dB, aby można było oceniać zakres 

dynamiki obrazowania systemów ultrasonograficznych oraz ich wydajność przetwarzania 

skali szarości. 

Przykład fantomu, który spełnia opisane wymagania: ATS Laboratories - Model 539 

Multipurpose  US tissue mimicking Phantom. 

The multipurpose phantom should be an easy, comprehensive means of evaluating imaging systems with an operating 

frequency range of 2.25 to 7.5 MHz. Phantom should be designed with a combination of monofilament line targets for 

distance measurements and tissue mimicking target structures of varying sizes and contrasts. Cystic-like target structures 

should be positioned in-line vertically, thereby permitting an entire target group to be displayed in one view. Due to the 

acoustic similarity of the background material and the target structures, artifacts caused by distortion, shadowing or 

enhancement should be eliminated. Six gray scale targets ranging in contrast from +15 to -15 dB should be provided to 

evaluate the system's displayed dynamic range and gray scale processing performance. 

Example of the phantom that meets all described requirements: ATS Laboratories - Model 539 Multipurpose US tissue 

mimicking Phantom. 

 

4. Fantom do testów (TYP 4)  – 1 szt  

Fantom piersi powinien być opracowany do ćwiczenia biopsji wspomaganej obrazowaniem 

ultradźwiękowym. Powinien być wykonany z hydrożelu o prędkości ultradźwięków 1540 m/s 

oraz tłumieniu ultradźwięków 0.5 dB/cm/MHz. Fantom powinien zawierać 3 wtrącenia o 

sferycznym kształcie i średnicy 10 mm oraz 7 wtrąceń o sferycznym kształcie i średnicy 6 mm. 

Materiał wtrąceń imitujących zmiany patologiczne powinien zawierać czerwony barwnik, aby 

mógł on zostać zidentyfikowany w przypadku biopsji cienkoigłowej. 

Przykład fantomu, który spełnia opisane wymagania: Dansk Fantom Service Model 430 

Mamma biopsy phantom. 

The phantom should be designed for ultrasound-guided needle biopsy training and experimentation and should be made 

from hydrogel with 1540 m/s ultrasound velocity and 0.5 dB/cm/MHz ultrasound attenuation. The phantom should contain 

three spheres of 10 mm in diameter and seven spheres of 6 mm in diameter. The material of the lesions should contain red 

dye, so that it can be identified even in fine needle biopsies.  

Example of the phantom that meets all described requirements: Dansk Fantom Service Model 430 Mamma biopsy phantom 



 

 

 

 

 

 

5. Fantom do testów (TYP 5)  – 1 szt  

Fantom do ćwiczeń obrazowania medycznego piersi, powinien pozwalać użytkownikom 

ćwiczyć i rozwijać umiejętności konieczne do udoskonalenia biegłości w wykorzystaniu 

ultradźwięków do obrazowania i procedur chirurgicznych. Fantom ten powinien być 

skonstruowany z bardzo wytrzymałego materiału imitującego tkankę i powinien 

odzwierciedlać rzeczywistą strukturę piersi kobiecej w obrazowaniu ultradźwiękowym; 

powinien być również odczuwalnie podobny do ludzkiej tkanki. Fantom powinien zawierać 

różnorodne masy (mocno echogenne, słabo echogenne, nie echogenne) pozwalające 

użytkownikom nabywać doświadczenia z szerokiego zakresu wizualizacji zmian 

patologicznych piersi, podobnie jak w przypadku doświadczeń w środowisku klinicznym. 

Powinno to być 14 mas o różnych rozmiarach z zakresu 4 – 11 mm, pozwalających 

użytkownikom na rozwijanie umiejętności rozpoznawania od mas dużych do małych i 

trudnych do wykrycia. 

Przykład fantomu, który spełnia opisane wymagania: CAE Healhcare Breast Biopsy 

Ultrasound Training Model (Blue Breast Phantom) 

The phantom for breast ultrasound medical training should allow users to develop and practice the skills necessary to gain 

proficiency in using ultrasound for imaging and surgical procedures. That medical ultrasound training phantom should be 

constructed from ultra-durable tissue-mimicking material and should be extremely realistic in ultrasound imaging 

characteristics and can feel like real human tissue. The breast phantom should contain a variety of masses that are 

hyperechoic, hypoechoic, and echolucent allowing users to gain experience utilizing a wide range of lesions as they would 

experience in the clinical environment: 14 masses of varying sizes – ranging from 4mm to 11mm, allowing users to develop 

their skills starting with larger lesions and target smaller masses as their skills progress. 

Example of the phantom that meets all described requirements: CAE Healhcare Breast Biopsy Ultrasound Training Model 

(Blue Breast Phantom) 

 

6. Fantom do testów (TYP 6)   

Powinien to być fantom piersi opracowany do celów biopsji piersi wspomaganej 

obrazowaniem USG. Wymagane parametry: tkanka fantomu musi odzwierciedlać miękkość i 

odporność gruczołów mlekowych; powinna być doskonale wizualizowana za pomocą 

ultradźwięków; żel wypełniający fantom piersi musi być przezroczysty, a wtrącenia (cele 

ultradźwiękowe) powinny być odpowiednio kolorowane, aby można było potwierdzić próbkę 

biopsyjną. Wtrącenia powinny być wbudowane w żel fantomu na 3 różnych poziomach, 

umożliwiając ćwiczenie dostępu igły biopsyjnej lub obrazowania pod różnymi katami i na 

różnych głębokościach. Fantom powinien zawierać 12 mocno echogennych celów/wtraceń o 

rozmiarach 6 mm i 10 mm. 

Przykład fantomu, który spełnia opisane wymagania: Erler Zimmer Breast Biopsy Model 



 

 

 

 

 

It should be the breast phantom designed for ultrasound-guided breast biopsy. It required features: tissue of the breast 

phantom have to represent softness and resistance of the mammary gland; excellent ultrasound image quality; background 

gel have to be transparent and targets should be colored to confirm successful sampling; targets should be embedded in 

three levels to allow training in needle access or imaging with different angles and depth. The phantom should contain 12 

hyperechoic targets, size 6 mm and 10 mm.  

Example of the phantom that meets all described requirements: Erler Zimmer Breast Biopsy Model 

 

7. Fantom do testów (TYP 7)  – 1 szt  

Fantom piersi powinien imitować pierś kobiecą pod względem wyglądu, dotyku i własności 

akustycznych. Powinien mieć zdolność do wizualizacji za pomocą 4-modalnego środowiska 

obrazowania: ultradźwięków, obrazowania rezonansu magnetycznego, rentgenowskiej 

tomografii komputerowej i elastografii. Konstrukcja fantomu powinna imitować średni 

trójwymiarowy kształt, rozmiar, mechaniczne własności i ultradźwiękową echogenność piersi 

kobiecej. Wielowarstwowy materiał każdej tkanki piersi (tłuszcz, torbiele lub zmiany 

patologiczne) powinien niezależnie wykazywać własne charakterystyki zdefiniowane przez 

realny trójwymiarowy kształt, poziom szarości na obrazie USG i właściwości mechaniczne. 

Przykład fantomu, który spełnia opisane wymagania: Yezotronix Multi-modality Breast 

Phantom B-MM-2.2 

The brest phantom should mimic the appearance, touch and acoustic properties of the human breast. It should work in 4-

modality imaging environment: ultrasound, MRI, CT and Elastography. The breast phantom construct should mimic average 

3D shape, size, mechanical properties and ultrasound echogenicity of a human breast. Multi-layer material – each tissue 

(fat, cysts or lesions) should be independent and should have its own characteristics defined by a real 3D shape, gray level 

and mechanical properties.  

Example of the phantom that meets all described requirements: Yezotronix Multi-modality Breast Phantom B-MM-2.2 

 
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Pomoce naukowe – CPV:  39162000-5 
 

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym (przedsiębiorstwem Dramiński S.A.). Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta 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,  

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  
 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 

wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszego zapytania. 

 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w treści 
oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania – formularz ofertowy) 

 
V. Kryteria oceny oferty 

1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów: 

Lp. Opis kryteriów Znaczenie 

1 Cena 70 

2 Termin dostawy 30 

 

2. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w 

punktach (1% = 1 pkt). 

3. Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru: 

W = Wpc + Wpd + Wps 

Gdzie: 

W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria 

Wpc – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena” 



 

 

 

 

 

Wpd – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin dostawy” 

4. Wartość punktowa ceny będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, maksymalną ilść punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym 

Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana 

na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru: 

    cena oferty najniższej  
Wpc = ------------------------------------ x 70  
       cena oferty badanej  
 

 Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 70 pkt. 

5. Maksymalna ilosć ́ punktów do zdobycia w oparciu o wagę kryterium „termin 
dostawy“ wynosi 30. Maksymalna ̨ ilosć ́ punktów w kategorii „termin dostawy” 
otrzyma Wykonawca, który :  

 
1)  dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 8 tygodni =  0 pkt.  

2)  dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 6 tygodni =  10 pkt.  

3)  dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 5 tygodni =  20 pkt.  

4) dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 4 tygodni =  30 pkt.  

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w ciągu 4 – maksymalnie 8 tygodni od 
potwierdzenia zamówienia, nie później niż do 31 stycznia 2017 r.  
 
6. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłac̨znie w oparciu o przedstawione wyzėj 

kryterium, za ofertę najkorzystniejsza ̨ zostanie uznana oferta, która uzyskała 
najwiek̨sza ̨ilosć ́pkt. sposŕód ofert ważnych.  

 

7. Zamawiający ma możliwość poprawy oczywistych omyłek zawartych w treści oferty. 
 

8. W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne 
obciążające Wykonawcę.  

 
9. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
 

10. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
Dopuszcza się złożenie oferty w innej walucie (np. EUR, USD) wówczas do ustalenia 
wartości przyjęty zostanie kurs sprzedaży danej waluty NBP (Narodowego Banku 
Polskiego) z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. 

 
 



 

 

 

 

 

 

VI. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w 
sprawach merytorycznych jest Krzysztof Opieliński: tel. +48 71 320 30 28, e-mail: 
krzysztof.opielinski@pwr.edu.pl oraz Agnieszka Wasilewska w sprawach proceduralnych:  
e-mail: a.wasilewska@op.pl, tel. +48 511801098. 
 

 

VII. Ofertę cenową należy złożyć do 30 listopada 2016 r. w następującej formie: 
Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu do siedziby Zamawiającego, adres:  
Dramiński S.A., ul. Owocowa 17, 10-860 Olsztyn w formie papierowej lub w formie 
elektronicznej na adres: biuro@draminski.com  
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być 
zaadresowana: 

Dramiński S.A. ul. Owocowa 17, 10-860 Olsztyn 

Dotyczy: oferta na zakup fantomów na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie 
prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi”  

Termin otwarcia i oceny ofert: 01 grudnia 2016 r. godzina 10:00 w siedzibie firmy 
Dramiński S.A. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

Z poważaniem, 

 

             Andrzej Wiktorowicz 
                 Wiceprezes Zarządu 
           Dramiński S.A. 

 
 

 

Załączniki: Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 
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