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Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
2019.1843 tj z dnia 2019.09.27) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin
Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty 30.000 euro.
I. Zamawiający:
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
Zaprasza do złożenia ofert
Na wykonanie, w terminie do 16.10.2020 r. demontażu, dostawy i montażu konstrukcji
aluminiowej wraz z drzwiami wejściowymi klasy EI60 S na Oddział Chorób Wewnętrzny
i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. O. Pio w Przemyślu.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest demontaż, dostawa i montaż konstrukcji aluminiowej wraz z
drzwiami wejściowymi klasy EI60 S na Oddział Chorób Wewnętrzny i Diabetologii
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. O. Pio w Przemyślu.
III. Termin związania ofertą
1. Okres związania ofertą – 30 dni
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamówienie należy wykonać do dnia 16 października 2020 r.
IV. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wycenę przedmiotu zamówienia w formie
papierowej nie później niż do 18.09.2020r. do godziny 12.00. Oferty należy składać w Biurze
podawczym (budynek administracyjny) w szczelnie zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem
„Demontaż, dostawa i montaż konstrukcji aluminiowej wraz z drzwiami wejściowymi
klasy RI60 S na Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii”
V. Opis sposobu obliczania ceny.
1.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie.
2.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3.Jedynym kryterium, którym będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty to
najniższa cena oferty brutto

VI. Osoby po stronie zamawiającego upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania są:
1.Inspektor w Dziale Administracyjno-Technicznym
Monika Dacko tel.(16) 677-54-80
VIII. Informacje o formalnościach
1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2.Zamawiajacy, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, nie później jednak
niż w terminie związania ofertą, zawrze z wybranym wykonawcą umowę, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3.Jezeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy do dnia 25
września 2020 r., zamawiający wybierze kolejna najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4.Zamawiajacy zastrzega unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
5.Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
1/ projekt umowy – załącznik nr 1
2/ opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
3/ rysunek techniczny – załącznik nr 3
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