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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENiA OFERTY
w po§Ęporvaniu o weńości §zacunkowej nieprzekraczającej równowańości kwoĘ 30 000 euro

ZAPYTAME oFERTo\ł,E

Działając na podstawie art, 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo żanówień

publicznych Samodziehy Publiczny Zakład opieki Zdro\łotnej w Brzozowie zawiadamia o

wszczęciu posĘowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Zap}tani€ ofeńowe w ramach powierzenia granlów w lamach projeklr) pn. Dostępność Plus

dla zdrowia. Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

l. Nazsa oraz adres zamawiającego

Nażwa żamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotne.j W Brzożowi

Adres zarnawiającego: ul. Ks.J. Bielawskiego 16

Kod, vlięjscowosć: 3b-200 Br7ozów

Tel€fon: 13 43 43 485

Faks: 13 43 40 201

Adresstronyintemetowej: w$nv.spzozbrzozow,pl

Adres pocźy elekhonicznej: spzozbźozow@onęt,pl

Godziny urzędowania: 7r0 - 1510

2. Rodzaj zamówienia:

Przedmiotęm zamówieńa jest: robotabudowlana, d€s+a.#a, u§łrłge

3, Nazwa zamówienia:

,,zakup, montaż drzwi wewnętrznych wraz z obróbką "

4. Określeni€ przedmiotu oraż wielkości lub zakle§u zamówienia:

Przedmiotem zanówieniaje§t: zakup, montaż drżwi wewnętznych wraz z obróbką sż, 17

jak w załączniku nrl

Zamawiający depaszezalńe dopuszcza* możliwości składania ofert cżęściowych

1 . Drzwi będą dostarczone na ko§ż Wykonawcy do Samodzielnęgo Publicznęgo

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie ul. Ks. J. Bielawskięgo 16 wmz z

wniesieniem według cen jednostkowych określonych w ofelcie Wykonawcy,

2. Pomiary wykorrane zostaną przez Wykonawcę i określone w formularzu ofertow;tn.



3. Zakres czynności wymontowanie istniejących starych drzwi z futryną, wmontowanie

drzwi kompletnych kolol RAL 9003 (wyposazonych w szyld) wraz z fu1nyną (

dostosowanie 2 drzwi do wyrniaru szer. 94 crn.) oraz opiaŃowanie, zaszpachlowanie

i przygotowanie podłoża ściany do malowania , GruZ i odpady pomontażowę

zagospodaruje we własnym zaklesie Wykonawca. Szczegółowy plan i pomiary na

kosż Wykonawcy.

4. Produkt o którym mowa w ofercie, powinien posiadaó najrłyższą jakość, parametry

technicznę, wymiary oraz uymaganę atęsry i gwarancję dotyczące dźwi do gabinetów

lekarskich ( wyposżone w zamek, klamk 2 stronne, wkładkę bębnową 2 - stronną,

uszczelkę progową opadającą lub zwykłą w zalężności od potrzeb dostosowania

gabinetu, współczynnik izolacyjności akustycznej min Rw - 42 dB do gabinetu, prży

drzwiach do ubikacji szyba matowa ż fulejarni wentylacyjnymi )

5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z obo\łiążującymi normami. W

przypadku reklamacji oferent zobońązany będzie do naprawy wadliwego produkfu i

maleriafu w lerminie ]4 dni od zgloszenia.

6. Prace montażowę zostaną wykonanę przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Sprzęt i

narżędzia będą odpowiadać co dojakości wymogom określonym w przępi§ach pIawa,

w §m przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

7. Prace Wykonywane będą w dni wolne od pracy sP Zoz-zu lub po ustaleńu i
uzgodnięniu z pTacownikiem SP ZOZ.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia, produktu lub ręklamacji i

w}miany na nowy jeśli okaże się , że dostarczony towar nie spełnia wymagań

zawartych w zap]ńaniu ofęńowym lubjest wadliwy lub zĘ jakości.

9. Przedstawiona cena powinna zawieTać cenę netto plus podatek VAT oIaZ wańość

brutto dostawy i montażu drzwi do Samodzielnego Publicmego Zakładu opieki

Zdrowotnej w Brzozowie ul. Ks. J. Bielawskiego 16 wraz z rozładunkiem i

wniesieniern do bud}Tku.

10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który ńoży

najkorzystniejszą ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamóWieńa,

1 1 . Cena okeślona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty złłiązale z tea|izacją

przedmiotu zamówienia.

12. Rozliczęnię transakcji nastąpi przelewem na konto wskazanę na faktwzę

w ciągu 30 dni od dnia otź}mania prawidłowo wystawionej faktury przez

Wykonawcę.



13. Zamawiający może zamknąć postępowanie bęz wybrania żadnej oferry. Wykonawcy,

których ofeńy nie zostaną Wybrane, nie mogą zgłaszać żadnychroszczeń względem

Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Brzozowie z tytułu

otrzymania niniejszego zap)tania ofęńowego oraz pźygotowania i złożenia swojej

ofeIty na to Zap},tanie.

14. Termin wykonania zamówienia: maksimum do 3 tygodni.

15. Samodzielnego Publicznęgo Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozońę z,aznacza, iż

Wykonawca może ulec zmianie w pTzypadku naruszenia zasad okeślonych w

nini€jsz}Ąn zapytaniu.

5. Kryteria oceny ofeń i ich znaczenie:

Nazwa kryterium - cena * lub koszt * Waga 100 %

ktne kłłeria: ,,,,,,,,.,,,, Waga ..,.,,%o

6. Termin wykonańa żamówienia :

maj - czerwiec 2020 r.

7. Miej§ce i termin skladania ofeń:

Ofety nalezy składać do dńa 6 marzec 2020 r. do godz. 1500 w siedzibie zamarviającego

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Brzozowie

ul. Ks. J. Bielawskiego 16 36 - 200 Blzozów ( administracja )

8. Miejsce i termin otwarcia / prezentacji ofert:

ofeńy zostaną otwarte/Zaprezentowan€ dnia 9 marzec2020 r. o godz. 1100 w siedzibie

zamawiaj ącego

Sanrodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bżozowie

ul, Ks. J, Bielawskiego ]6 ]ó .200 Brzozów l administracja l

9. lnforma(ja na temat zakfe§u tĘkluczenia:

w celu uniknięcia konfliktu inteTesów, zamówięnię nie może być udzielone podmiotom

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Ptzez pońązalla kapitałowe lub

osobowe lozumie się wzajemne pońązania między zamawiającym lub osobami

upoważnionymi do zaclągaria zobo\łiążań w imieniu zanawiającego lub osobami

wykonującymi w imieniu zamawiajqcego czyrrności związane z prz}goto,waniem i

prżeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polęgające w szczególności

na:

- uczestnicżeniu w spółcejako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najnniej 10% udziałów |ub akcji,



- pełnieniu fuDkcji członła olganu nadzorczeło 1nb zarządzalącego, plokurentaj

pełnonocnika,

- pozostawaniu \i zwiąZku małżeńskim, w stosunku pokewielistwa lub powinowactwa w linji

prostej, pokręwieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej

lub w stosuntu przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Dopu§zcza|ne formy §kładania ofeńi

- zamknięte opakowanie pocźą lub osobiście,

- e-mail na adres poczty elektronicznej zamawiającego - spzozbrzozow@onet.pl

11. Infomację o spo§obie porozumiewania się zamawiającęgo z wykonawcami. a także

wskazanie osób upra\łnionych do porozumiewania się z lłykonawcami: tel. 13 43 43 485

lub bezpośreóio w siedzibie zamawiającego,

osoba ze strony zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami:

wojciech Kozubal tel. 693 l29 905

12. Klauzule dorycżące możliwości powtórzęnia cżyniości lub uniewłżnienia postępowania:

Zamawiający i/lub Wykonawca może żądać po$tóźenia czynności lub unieważnienia

postępowania, jężeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpĘnęły na jego

w}nik w sposób sprzęczny z plawem lub dobrymi obyczajami,

13. Zamawiający zastlzęga sobie prawo odstąpienia od zamówięnia na kaźdym ęlapie jego

przęrowadzenia bez podania przyczyny,

14. ZamawiaJący zastrżega sobie pTawo zawarcia umowy ż żamawiającym po otrzymaniu

grantów w ramach proj ektu pn. Dostępność Plus clla zdrowią. Program operaryjny Wiedza

EdŃacja Rozwój ( nabór nł IlPoZl2019)

Załqczniki:

ł .fotmularz ofertoły (zal. nr 1)

y' oś\)iadczenie o speł iekiu i,ąrunkói ( za]. nr 2 )
/ proiekt umoly (zał. nł 3) i{IER

kierownik

* niepotrzebneskeślić.


