Ełk, 27.09.2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4
pkt. 8,
Numer sprawy 27 /2017-DZP,
nazwa zadania: Wykonanie okresowej 5-cio letniej kontroli polegającej na sprawdzeniu
stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia w połączeniu z kontrolą roczną:
W związku z planowanym zakupem 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ prosi o
przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Wykonanie okresowej 5-cio letniej
kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia w
połączeniu z kontrolą roczną w tym:
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
c) instalacji gazowych
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2
a) Badanie instalacji elektrycznej, piorunochronnej w zakresie sprawności
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń
b) oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
c) mechanicznej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
Podstawa: - art. 62 ust.1 pkt 1 oraz art. 62 ust.1 pkt 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
budowlane (Dz. U. z 8 marca 2016 r. poz. 290)

Prawo

Wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszty dojazdu do miejsca
wykonania kontroli, ponosi Wykonawca i uwzględnia je w ostatecznej cenie ofert.

ZESTAWIENIE
BUDYNKÓW, INSTALACJI I BUDOWLI OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM

Lp.

Nr budynku

Przeznaczenie

Uwagi

A. BUDYNKI

1
1.
2
3
4
5.

Budynek 16/378

Poliklinika

Budynek
2
20/378

Kuch-stołówka

Budynek 21/378

Kasyno

Budynek 27/378
Budynek 35/378

Pralnia
Poliklinika

Nie dotyczy
w trakcie remontu
Wyłączony z eksploatacji

6

Budynek 37/378

Hydrofornia-Sacja
uzdatniania wody
Ambulatorium POZ
Magazyn odpadów
Poliklinika
Agregatownia
Tlenownia
Szpitalny
Techniczny
Najazdowo-zjazdowa
Szpitalny
Magazyn
Magazyn
Magazyn
Garaż
Magazyn
Magazyn
Adm- biurowy
Stacja MPS
Magazyn
Magazyn
B. BUDOWLE
-

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Budynek 46/378
Budynek 71/378
Budynek 85/378
Budynek 87/378
Budynek 88/378
Budynek 90/378 + Wejście
Łącznik
Estakada
Izba Przyjęć
Budynek Nr 8/378
Budynek Nr 10/378
Budynek Nr 13/378
Budynek Nr 19/378.
Budynek Nr 23/378
Budynek Nr 25/378
Budynek Nr 72/378
Budynek Nr 74/378
Budynek Nr 82/378
Budynek Nr 89/378

26
27
28

32

Ogrodzenia
Place, drogi, chodniki
Ujęcie wody
Przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Bud. Nr 13/378
Instalacja gazowa w bud.
20-Kuchnia
Mechaniczna Instalacja wentylacyjna i
klimatyzacyjna w bud. nr 90
Zbiornik podziemny na olej opałowy lekki

33
34
35
36
37

Kotłownia olejowa
Agregaty prądotwórcze
Sieci energetyczne
Sieci wodociągowe
Lądowisko

29
30
31

Nie użytkowany

-

Wyłączony z eksploatacji

-

Wyłączona z eksploatacji

Termin wykonania zamówienia: wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia od
dnia podpisania umowy do 30 dni.
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy przedstawić zgodnie z Formularzem
cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie
przysługują środki odwoławcze.
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA KONKURSU OFERT BEZ
PODANIA PRZYCZYNY.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr
1

Nazwa kryterium
(C) Cena = 90%

Waga
Cena oferty (C) wyliczona

opis
C min – cenna brutto oferty najtańszej

zostanie według następującego
wzoru:
C min
_________
C=
x 90 pkt.
Cb

C b – Cena brutto oferty badanej

Tb – termin płatności w ofercie badanej
T n – najdłuższy termin płatności faktur
w złożonych ofertach
- Wykonawca winien wskazać
termin płatności w pełnych dniach
kalendarzowych.
- Wymagany minimalny termin
płatności wynosi 30 dni.

(T) Termin płatności = 10%

2.

Termin płatności (T) wyliczony
zostanie według następującego
wzoru:
Tb
_________
T=
x 10pkt.
Tn

- Zaoferowanie terminu krótszego
niż 30 dni będzie skutkowało
odrzuceniem oferty Wykonawcy.
- W przypadku niewskazania przez
Wykonawcę terminu płatności, do
oceny zostanie przyjęty termin
minimalny (30 dni).
- Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 2013r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2013r. poz. 403) termin
płatności nie może przekraczać 60
dni.
- W przypadku wskazania przez
Wykonawcę dłuższego terminu
płatności, do oceny zostanie
przyjęty termin maksymalny (60
dni).

Zamawiający dokona wyboru oferty, która przedstawi najkorzystniejszy bilans w oparciu o
ustalone powyżej kryteria.
Ocena oferty= C + T
Gdzie:
C- liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty
T- liczba punktów za kryterium: Termin płatności

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

1.

2.

Oferty należy składać do dnia: 3.10.2017.r do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
Pokój nr 22 – Kancelaria Ogólna
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.

3.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres podany w punkcie 1 niniejszego zaproszenia i opatrzone nazwą, dokładnym adresem
Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„OFERTA"
Usługa w zakresie wykonania okresowej pięcioletniej kontroli budynków i budowli
Nie otwierać przed 3.10.2017 r. godz. 12:00
Numer sprawy:27 /2017-DZP

Oferty zostaną otwarte dnia: 3.10.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
Pokój nr 4 – Dział Zamówień Publicznych
W sprawie przedmiotu zamówienia jest:
dział
Sekcja Infrastruktury
imię i nazwisko
mgr inż. Mieczysław ZALEWSKI
tel.
0 87 621-99-24
w terminach
godz. pomiędzy 7.30 a 15.05 (poniedziałek-środa)

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną jest:
dział
Kancelaria ogólna
imię i nazwisko
Sebastian Siedlecki
tel.
0 87 621-99-65
w terminach
godz. pomiędzy 7.30 a 15.05

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
1. Formularz cenowy– Załącznik Nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik Nr 2
3. Wzór umowy – Załącznik Nr 3
4. Zestawienie budynków – Załącznik Nr 4

KOMENDANT

…………………………………

