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Jelenia Góra, dnia 18.10.2011 rok

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity OZ.u. Z 2007 roku nr 223, poz.1655, z 2008 Nr 171,
poz 1058), określonego w art. 4 p.8.

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych
brutto i netto za 1 metr kwadratowy w następującym zakresie:

Przedmiotem oferty jest "Cyklinowanie, uzupełnienie i lakierowanie podłóg parkietowych
w siedmiu pokojach i dwóch korytarzach o powierzchni łącznej ok. 200 m kw. w Ośrodku
Wypoczynkowym "PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach".

Rodzaj zamówienia: usługa

Termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2011 roku

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniej szego zaproszenia.
Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują
środki odwoławcze.

Opis warunków, jakie musi spełniać wykonawca:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadać wiedzę i doświadczenie,
3) dysponować odpowiednim odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia,

Krvteria oceny o ert lIC znaczeme:
Nazwa kryterium Waga

Cena brutto uwzględniająca VAT 100,00%

fi .. h

Miejsce i termin składania ofert:
Ofert należy składać do dnia 28.10.2011 roku do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj.
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA
w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 69-71,58-560 Jelenia Góra, pokój nr 114 (sekretariat), budynek
"E" .



Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niego dołączone mogą być użyte jedynie do
sporządzenia oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr

2).
Wymagane dokumenty załączone do ofert powinny być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta lub przez osobę uprawnioną do
reprezentowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie budziła
wątpliwość co do jej prawdziwości.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia są:
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Szpitala - mgr Jolanta Piwcewicz, tel. 75
6435718,
lub Specjalista - mgr Stanisław Krasuski tel. 75 6435785, fax. 75 6435741.

Załączniki do niniej szego zaproszenia:
Nr 1 Formularz ofertowy,
Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków,
Nr 3 Projekt umowy.

(Kierownik: Zamawiającego)



Załącznik nr l, nr sprawy: 28/2011

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Oferenta

Nazwa:

Siedziba: .
Adres poczty elektronicznej .
Strona internetowa .
Numer telefonu .
Numer faksu .
Numer REGON .
Numer NIP .
Zobowiązanie Oferenty:
Nawiązując do zaproszenia z dnia 18.10.2011 roku w sprawie składania ofert na
"Cyklinowanie, uzupełnienie i lakierowanie podłóg parkietowych w siedmiu
pokojach i dwóch korytarzach o powierzchni łącznej ok. 200 m kw. w Ośrodku
Wypoczynkowym "PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach". oferuję wykonanie
zamówienia zgodnie z wymogami wyżej wymienionego zaproszenia.
Cena oferty w zakresie:
cena za 1m kw netto
cena za 1 m kw brutto
cena netto
(słownie)
podatek VAT
cena brutto
(słownie)

..................................................................... zł
.................................................................... zł
..................................................................... zł

...................................................................... zł

Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie w okresie dni, w terminie do dnia 2011, nie
później niż do dnia 30.11.2011 roku
Termin płatności (nie mniej niż 21 dni) dni
Reklamacje będą załatwiane w terminie dni
Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji .

Załatwienie wykonania reklamacji .

Oświadczenie dotyczące postanowień zaproszenia.
l. Oświadczam, że zapoznałem/am się treścią zaproszenia do składania ofert, nie

wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/am niezbędne informacje do
przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez cały czas realizacji



zamówienia.
3. Oświadczam, że załączone do zaproszenia postanowienia wzór umowy

zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w
przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

Zastrzeżenie Wykonawcy
Inne informacj e Wykonawcy

Informacje na temat Podwykonawców

(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik nr 2 , nr sprawy 28/2011 rok

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy .

Adres Wykonawcy .

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone szczegółowo
w zaproszeniu do składania ofert Zamawiającego, dotyczące w szczególności:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do prawidłowego wykonania
zamówienia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam
wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w zaproszeniu.

(data i czytelny podpis Wykonawcy)



Załącznik nr 3, nr sprawy: 28/2011 rok

PROJEKT
UMOWA

zawarta w dniu 2011 roku w Jeleniej Górze pomiędzy Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA
w Jeleniej Górze,
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra,
(nr identyfikacyjny NIP 611-22-23-286),
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a

(nr identyfikacji NIP: )
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 2011 roku postępowania na
wykonanie zamówienia pod nazwą: "Cyklinowanie, uzupełnienie i lakierowanie
podłóg parkietowych w siedmiu pokojach i dwóch korytarzach o powierzchni
łącznej ok. 200 m kw. w Ośrodku Wypoczynkowym "PRZEDWIOŚNIE" w
Kowarach", zawiera się umowę nastepującej treści:

§1.
l. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na rzecz

Zamawiającego zamówienie, zgodnie z przedłożoną ofertą cenową z
dnia 2011 roku, obejmujące "Cyklinowanie, uzupełnienie i
lakierowanie podłóg parkietowych w siedmiu pokojach i dwóch korytarzach o
powierzchni łącznej ok. 200 m kw. w Ośrodku Wypoczynkowym
"PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach"

§ 2.

l. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi określonej w paragrafie l
ustalono na kwotę brutto, uwzględniającą podatek VAT w
wysokości zł.,
(sł: złotych.

§ 3.
l. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będzie

zapłacone przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego w banku BZ
WBK S.A. 3 Oddziału w Jeleniej Górze.

2. Płatność nastąpi po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego i



otrzymaniu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, w
terminie od daty jej otrzymania.

§ 4.
Strony ustaliły, że realizacja umowy przez Wykonawcę nastąpi do dnia .
2011 roku, nie później niż do dnia 30 listopada 2011 roku.

§ 5.
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w

następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienia w wykonaniu zamówienia w wysokości l % całości

wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia wykonania usługi,
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu
przysługuje kara umowna w wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego,
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy

przysługuje kara umowna w wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego,
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z winy

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% całości
wynagrodzenia umownego.

§ 6.
Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji postanowień umowy, jeżeli nie
zostaną załatwione polubownie przez obie strony, będą rozstrzygnięte przez właściwy
sąd.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.

§ 8.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiający, ajeden Wykonawca.
Wykonawca: Zamawiający:


