Nr sprawy BZP.38.383-45.19
Formularz oferty
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych – procedura udzielenie zamówienia równej lub przekraczającej
kwoty 2 000 euro do 30 000 euro, zgodnie z § 22 Regulaminu.

Część A:
Na wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44–330 Jastrzębie – Zdrój
REGON: 272790824, NIP: 633-10-45-778, KRS 0000048508
II. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn: Adaptacja pomieszczeń do świadczenia
krótkoterminowej opieki całodobowej nad osobami niesamodzielnymi 60+ w ramach
projektu: „Drugi Dom – utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla
osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.
2. Przedmiotem zamówienia jest remont i adaptacja pomieszczeń na parterze budynku nr 1 w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krasickiego 21.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Formularza oferty –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 3 - Przedmiar robót (ma on
charakter poglądowy) oraz Załącznik nr 5 do Formularza oferty – Rzut stanu istniejącego.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.01.2020 r.
2. Zamawiajacy przekaże plac budowy wybranemu Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze,
licząc od daty obustronnego podpisania umowy.
IV. WARUNKI PŁATNOŚĆI
Należność za wykonany przedmiot zamówienia płatna będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury
do siedziby Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
V. INNE WYMAGANIA:
Gwarancja jakości i rękojmi za wady dla przedmiotu umowy wynosić będzie: minimum 24 miesiące od dnia
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega, że
okres ten nie może być dłuższy niż 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy1.
VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2019 r. do godz. 10:00:
⎯ pisemnie, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 JastrzębieZdrój, I p, Sekretariat (koperta zaklejona, opisana: Procedura do 30.000 euro BZP.38.383-45.19) nie otwierać przed 22.10.2019 r.
⎯ faksem z podpisem Wykonawcy (oferta niepodpisana zostanie odrzucona) na numer o 32 47 84 549 lub
⎯ w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) e-mail:
zp@wss2.pl
2. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie.
3. Winna być napisana w języku polskim, czytelnie.
4. Winna obejmować całość zamówienia.
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Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady zależeć będzie od deklaracji Wykonawcy złożonej w Części B Formularza oferty.

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co
najmniej 1 zamówienie polegające na: remoncie budowlanym wraz z instalacjami elektrycznymi o
wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto oraz załączy dowody, że w/w remont został wykonany
należycie.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
Rozdz. VII. ust. 1. Formularza oferty, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są
zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) należy dołączyć do oferty.
VIII. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ELEMENTY:
1. Wypełnioną część A i wypełnioną część B Formularza oferty.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
3. Wykaz remontów budowlanych wraz z instalacjami elektrycznymi wykonanych, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty zostały wykonane − sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Formularza
oferty.
4. Dowody określające czy roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie np.
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
5. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli
nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ:
1. W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia.
2. W Formularzu oferty należy podać cenę oferty: wartość netto i brutto.
X. KRYTERIUM OCENY OFERT:
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena (koszt)

60 %

2.

Gwarancja i rękojmia za wady

40 %

1) Punkty przyznawane za podane w pkt. X ust.1 pkt. 1. kryteria „Cena (koszt)” będą liczone według
następującego wzoru:
Wzór
Cena (koszt):

Cmin
Wartość punktowa ceny = –––––––––––––x 60 % x 100
Cbad
gdzie: Cbad - cena brutto podana w badanej ofercie
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

2) Punkty przyznawane za podane w pkt. X ust. 1 pkt. 2 kryterium „Gwarancja i rękojmia za wady” będą
przyznawane według nastepującego wzoru:
Wzór
Gwarancja i rękojmia za wady:
GRbad
Wartość punktowa okresu gwarancji i rękojmi = ––––––––––––– x 40 % x 100
GRmax
gdzie: GRbad – okres gwarancji i rękojmi za wady podany w badanej ofercie
GRmax – okres gwarancji i rękojmi za wady najwyższy spośród wszystkich ofert
3) Punkty wyliczone w każdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób Zamawiający uzyska
ocenę końcową K. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę o
najwyższej wartości oceny końcowej K. Wynik przedstawiony zostanie w punktach. Obliczenia będą
prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
K = C + GR
XI. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY W SPRAWACH:
a) merytorycznych:
- Tomasz Ważny – Kierownik Działu Obsługi Technciznej, 32 47 84 507
- Eugeniusz Klapuch – Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych, 32 47 84 501
b) formalno - prawnych:
- Izabela Fajkis – Referent St. ds. Zamówień Publicznych, 32 47 84 548
XII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Przedmiar robót
Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych na potwierdzenie doświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 5 – Rzut stanu istniejącego

Część B
I. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
e-mail ...................................................................................................................................................
NIP ...............................................................

Regon .............................................................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego ...........................................................................
.....................................................................................................................................................
II. OFERUJĘ WYKONANIE NIŻEJ WYMIENIONEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:
Adaptacja pomieszczeń do świadczenia krótkoterminowej opieki całodobowej nad osobami
niesamodzielnymi 60+ w ramach projektu krótkoterminowa opieka całodobowa – „Drugi Dom"
Netto:…………….zł/słownie:………………………………………………………………………………./
Brutto:……………zł/słownie: ………………………………………………………………………………/
III. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY SĄ:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. OŚWIADCZENIA:
1. Wykonawca oświadcza, że na wykonanie przedmiotu umowy oferuje.............2 miesięczny
okres gwarancji i rękojmi za wady.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy i nie wnosi do
nich żadnych zastrzeżeń.
3. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada zdolność techniczną i zawodową umożliwiającą wykonywanie
przedmiotu umowy opisanego w Rozdziale VII części A Formularza oferty.
5. Wykonawca oświadcza, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia
(jeżeli dotyczy):
Lp.
Nazwa części zamówienia

6. ZAŁĄCZM DO NINIEJSZEGO FORMULARZA NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI, STANOWIĄCE INTEGRALNĄ
CZĘŚĆ OFERTY:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Miejscowość .................................................. dnia ................................................

..................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
pieczęć Wykonawcy
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UWAGA! Wymagany okres gwarancji i rękojmi – minimum 24 miesiące, maksimum 60 miesięcy.

