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Znak sprawy: DAT/TG/T/311/2020 Bytom, dn. 17 listopad 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(wykonanie wentylacji w pomieszczenmiu rtg – blok nr 6)

I. ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny Nr 2
ul. S. Batorego 15, 41-902 Bytom.
NIP: 6262511259; REGON: 270235892

II. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Wykonanie  wentylacji  dla  potrzeb  nowego  zakupionego  urządzenia  RTG,  w  budynku  nr  6
 (Zakład Radiologi Lekarskiej) w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.

W CELU PRAWIDŁOWEGO PRZEDSTAWIENIA OFERTY, NIEZBEDNA WIZJA LOKALNA PODCZAS KTÓREJ
ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE NIEZBĘDNE USTALENIA.

W ramach zamówienia Wykonawca we własnym zakresie zaplanuje i dobierze niezbędne urządzenia  
   i  elementy  składowe.  Wymagana  wydajność  urządzenia  wentylacyjnego  dostosuje  do  potrzeb

montowanego  urządzenia  RTG.  Wykona  wszystkie  niezbędne  instalacje  oraz  po  wykonaniu  
przeprowadzi  niezbędne  próby  skuteczności  potwierdzone  protokołami  oraz  dokona  niezbędnych  
regulacji.

III. TERMIN  WYKONANIA  USŁUGI
Do  realizacji wszystkich prac do dnia  4.12.2020r. 

IV. OPIS  SPOSBU  PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
- cena oferty to cenna brutto, zawierająca VAT oraz określona do dwóch miejsc po przecinku,
- załączniki do oferty powinny być zaparafowane w celu akceptacji,
-wzór umowy z załącznikiem powinien być zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę.

V.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście

na adres: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, Kancelaria
Główna - Budynek nr 2 do  godz. 11:00, dnia 23.11.2020r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji  działalności gospodarczej, wystawione w
dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.11.2020r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.szpital2bytom.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert,
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6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie 
oznaczonej danymi Wykonawcy oraz zatytułowaną:
„oferta wykonania wentylacji w pomieszczeniu RTG”

VI. OCENA  OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena 100% (zawiera  wszystkie  koszty  związane  z realizacją  przedmiotu  zamówienia)

VII. DODATKOWE  INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
Kierownik Działu Techniczno Gospodarczego – Marcin Mazur
32 7861643 adres e- email mmazur@szpital2.bytom.pl
Inspektor ds. Technicznych – Mariusz Nokielski
32 7861447 adres e- email mnokielski@szpital2.bytom.pl
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