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zoztDZPtzotjstlg
Zapytanie ofertowe

Zespot Opieki Zdrowotnej w Olawie ul. Baczynskiego 1 , zaprasza do skladania ofert cenowycn na
wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego rocznego i pigcioletniego - budynkow zarzqdzanych
przez Zespol Opieki Zdrowotnej w Olawie ul. Baczyriskiego 1
Postqpowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamowieft
r., poz 1579 z pozn. zm.) - waftosc zamowienia nie pzekracza wyra|onej w z
pkt B ustawy)

icznych (Dz U. z 2017
kwoty 30.000 euro (aft.4

1. ZamawraiEE_y

Zespol Opieki Zdrowotnej w Olawie,

ul K Baczynskiego 1, 55-200 Oiaw
tel 711301 13-11, fax 711301-13-12,
sekreta riat@zozolawa. wroc.

p l,

www,zozolawa.wroc pl
NIP: 912-'165-06-58,
.REGON: 000306816
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Przedmiotem zamowienia jest ,,Wykonanie przeglqdu stanu technicznego budynkow

dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Otawie"
Kod CPV 71315400-3 Uslugi inspekcji budowlanej

fermin i mielsge wykonania zam6wie4jE

3.

Umowa zostanie zawarl.a na okres 37 miesigcy od dnia podpisania umowy.
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ZamawiajEcy przy wyborze najkorzystniejszel oferty bgdzie kierowai sig nastgpujqcymi kryteriami oceny ofert

Cena

-

100%

ZaEadypunXlaslL
C= cena r>terty z najnizszq cenq / cena oferty badanej x 100

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta z najwy2szq iloSciq punktow.
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Zespol Opieki Zdrowotnej w Olawie
ul.K.K. Baczynskiego 1
55-200 Olawa
REGON: 000306816 NIP: 912- 16-50-658

tel.: +48 (71)

301-13-11

fax.; +48 (71)

301-13-12 www,zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa,wroc.pl

5. lnformacje dotyczqce ceny:
- Wykonawca podaje ceng ofertowq netto i brutto (z VAT) zawykonanie przedmiotu zamowienia
- cena powtnna zawierac wszelkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
- cenQ nale2y podac z dokladnosciq do dwoch miejsc po przecinku.
- cena ofefty musi byc wyra2ona w zlotych polskich (pLN),
- podana cena obowtqzuje przez caly okres objgty umowE

6. Sktadanie ofert:
Oferty nale|y skladac w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Wykonanie przeglqdu
stanu technicznego budynkow" ZOZlDZPlZOlOSllg do dnia 14.05.2019r do godz. 1Odow siedzibie
Zespolu Opieki Zdrowotnej, ul. Baczynskiego 1, pok nr 5, 55-2OO Olawa
Qlerte pqwinna aawleraq.
a) czytelnie wypeiniony formularz ofertowy (zalqcznik nr 3), podpisany przez osobq uprawnionq do
reprezentowanta wykonawcy,
b) czytelnie wypelniony formularz (zalqcznik nr 2), podpisany przez osobg uprawnionq do
reprezentowania wykonawcy,
c) aktualny odpis z wtaSciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej,
jeZeli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, lub inny wlaSciwy dla oferenta wystawione nie wczeSniel niz 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert,
d) pelnomocnictwo do podpisania oferty (jezeli wymagane).

Otwarcie oferl nastqpi w dniu '14.05.20'19 r. o godz. 10:10.
Oferty, ktore wplynq po tym terminie nie bqdq brane pod uwagg
Nie dopuszcza sig skladania ofert w wersji elektronicznej.

Sposob przygotowania oferly.

.W ofercie nale2y podac lqcznq cenq netto i brutto za wykonanie pzedmiotu zamowienia z
uwzglgdnieniem w/w opisanych elementow skladowych ceny

.

OfertQ nalely dostarczyc osobiscie lub za posrednictwem poczty do siedziby Zamawidjqcego w
zamknigtej kopercie. Na kopercie nalezy wpisac nazwQ postgpowania oraz znak sprawy.

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem izlozeniem oferty
. Wykonawca moze zlo2yc tylko .1ednq ofertq, na zalqczonym Formulazu oferty - stanowiqcym

Zalqcznik nr 3 do zapytania ofeftowego , wraz z wymaganymr zalqcznikami. Ofertg sktada siq pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnej.

Informacja o wybranej przezZamawiajqcego ofercie zostanie zamieszczona na stronie internetowe.l
W-W-W-ZQZQLafrya.Wiq-c pl a uczestnicy postqpowania zostanq poinformowani o rozstrzygniqciu postqpowanra
faxem lub e-mail
7-

Te11qinzwiqzaniaplett4 30 dni liczqc od dnia otwarcia ofert.
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Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Olawie

:

ul.K,K. Baczynskiego 1
55-200 Olawa
REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71)
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www.zozolawa,wroc,pl

zozolawa@zozolawa, wroc. pl

8. Osoba do kontaktu:
Dziat BHP Anna Ciemcioch
bhp@zozolawa wroc pl

tel 795523499 lub 663191593
9. lnformacje dodatkowe

.

W toku badania i oceny ofert. Zamawiaiqcy mo2e 2qdac od wykonawcow wyjaSnieh dotyczqcych

treSci

zlozonvch ofert.

.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wplynie 2adna wa2na oferta, Zamawiaiqcy uniewazni
prowadzonq procedurq

. Zamawiajqcy

zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postqpowania w sytuacji gdy cena najkorzystniejszej

oferty przewyZsza kwotq, ktorqZamawiajqcy zamterza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia.

.
.
.

Zamawialqcy powiadomi wszystkich wykonawcow, ktorzy zlo2q oferly o wynikach postgpowania.
Z wykonawcq, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejszq zostanie podpisana umowa.

Zamawiajqcy dopuszcza udzial podwykonawcow
Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnosc.

w

wykonywaniu zamowienia,

za

czynnoSci ktorych

c Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadanie ofert czq6ciowych na wybrane zadania. Zamawiaiqcy nie dopuszcza

mozliwosci skladania ofert na dowolne wybrane pozycje w zadaniach.
..Zamawiaiqcy dopuszcza skladanie oferty wspolnej pod warunkiem, ze pzynajmniej jeden z podmiotow
wykaze spelnienre warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie wredzy i doSwiadczenia. Wykonawcy, ktorzy
wspolnie ubiegajq siQ o udzielenie zamowienia ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
oZlo2enie oferty oznacza akceptacjq wzoru umowy do niniejszegoZapytania Ofertowego.

Dyrektor Zespotu Opieki Zdrowotnej
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Andrzej Dronsejko
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