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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
(Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) 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–kompleks przy ul. Monte Cassino 18,
37-700 Przemyśl
Zaprasza do złożenia ofert
Na zimowe utrzymanie parkingów, dróg i placów w Sezonie Zimowym 2020/2021 w okresie od
dnia 01.11.2020 r. do 30.04.2021 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu w kompleksie przy ul. Monte Cassino 18 i kompleksie Przychodni CLA2 przy ul.
Sportowej 6.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów (w tym płyty lądowiska dla
helikopterów) o łącznej powierzchni ok.18.000 m2 na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca
Pio w Przemyślu w kompleksie przy ul. Monte Cassino 18 oraz w kompleksie Przychodni CLA2
przy ul. Sportowej 6 o powierzchni ok. 1.700 m2 polegające na mechanicznym odśnieżaniu
nawierzchni dróg i placów oraz zwalczaniu ich śliskości poprzez posypywanie mieszanką piaskowo
solną dostarczoną przez Zamawiającego. Usługa wykonywana ciągnikiem rolniczym o mocy min. 50 KM
(wskazany napęd na dwie osie). Wymagana całodobowa gotowość świadczenia usługi w okresie
obowiązywania umowy na telefoniczne zgłoszenie upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Szczegóły realizacji zadania zawiera projekt umowy. Godziny pracy Wykonawcy potwierdzane będą
podpisem pracownika Zamawiającego w rejestrach usługi prowadzonych oddzielnie dla każdego
kompleksu. Szczegóły realizacji zadania zawiera projekt umowy.
III. Termin związania ofertą
1.Okres związania ofertą – 7 dni
2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez
wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego do niniejszego zapytania
wzoru stanowiącego: Załącznik nr 1.
V. Opis sposobu obliczania ceny.
1.Na załączonym formularzu cenowo-ofertowych, stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania należy przedstawić cenę jednostkową brutto za wykonanie
usługi.

2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie.
3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4.Jedynym kryterium, którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty to
najniższa cena jednostkowa oferty brutto.
VI. Miejsce składania i otwarcia ofert
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu, 37 -700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18 - za pośrednictwem Poczty Polskiej
lub innego operatora pocztowego w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na
zimowe utrzymanie dróg, parkingów i placów w sezonie zimowym 2020/2021 ” w terminie
do dn. 27.10.2020r. do godz. 10°°.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 27.10.2020 r. o godz. 10²º w budynku byłej Pralni
pokój nr 12 (Dział Gospodarczy) w siedzibie Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VII. Osoby po stronie Zamawiającego upoważnione do porozumiewania się
z wykonawcami.
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest:
1.Kierownik Działu Gospodarczego
Adam Półchłopek tel.(16) 677-50-60
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia poprzez zamieszczenie wyników
postępowania na stronie internetowej szpitala.
2. Zamawiający, po zamieszczeniu informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej
szpitala, nie później jednak niż w terminie związania ofertą, zawrze z wybranym Wykonawcą
umowę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi oferent
5. Zamawiający zastrzega unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
Załączniki:
1/ formularz ofertowo-cenowy – załącznik nr 1
2/ projekt umowy – załącznik nr 2
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