ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający – Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
im. dr B. Borzym zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na zadanie pn. "Termomodernizacja pawilonu szpitalnego nr 4 ”:
W ramach zadania należy wykonać:
1.

Kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, która zawierać będzie projekty budowlane i
instalacyjne (c.w.u, c.o. i elektryczne) wraz ze specyfikacjami technicznymi, kosztorysami
inwestorskimi i przedmiarami robót. Dokumentacja będzie oparta o dane wynikające z opracowanego
audytu energetycznego i będzie posiadała wszelkie wymogi aby na jej podstawie można było się ubiegać
o środki z programów współfinansowanych przez Unię Europejską, NFOŚ lub WFOŚ

2.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawierać będzie niezbędne rozwiązania techniczne i
technologiczne i składać się będzie z:
− projektu architektonicznego budowlanego i wykonawczego
− projektu instalacji elektrycznej
− projektu instalacji sanitarnych tj.
a) ciepła woda użytkowa
b) instalacja c.o.
− informacji BIOZ,
− kosztorysów inwestorskich,
− przedmiarów robót,
− wykonania specyfikacji technicznych
− innych niezbędnych dokumentów, które umożliwią pełną realizację inwestycji

3. Dokumentacja obejmie swym zakresem m.in:
a) termomodernizacja stropodachu i ścian,
b) termomodernizacja ścian piwnic
c) wymiana stolarki okiennej,
d) wymiana drzwi zewnętrznych
e) wymiana baterii na energooszczędne
f) wymiana grzejników i zaworów grzejnikowych na termostatyczne
g) wymiana opraw na LED
h) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kWp
4.

Zakładane parametry
Budynek po termomodernizacji będzie spełniał wymogi określone w
Audycie
energetycznym sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem ministra energii z dnia 5 października
2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
Powierzchnia zabudowy: 506m2
Kubatura: 5810m3
Budynek przeszedł rozbudowę i remont kapitalny w 2006r

5. Złożenie oferty

Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym ; 26-607 RADOM UL. KRYCHNOWICKA 1

- będzie posiadać oznaczenie: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
zadanie pn. "Termomodernizacja pawilonu szpitalnego nr 4 ”
lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
robert.miskowski@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Jeżeli oferta złożona będzie w formie papierowej poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta
będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku
stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie
Wykonawcę.
6. Miejsce oraz termin składania ofert: : Ofertę należy złożyć do dnia 28.07.2020 roku
do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
im. dr Barbary Borzym; 26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 pok. 202 (sekretariat).
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: robert.miskowski@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
7. Opis sposobu obliczenia ceny: Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.
a) Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia wszystkich
elementów ceny, tj. ceny jednostkowej netto PLN, wartości netto, stawki podatku VAT w %,
wartości brutto PLN.
b) Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy ( dwóch miejsc po przecinku), przy
czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1
grosza.
8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny
ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
1. Cena oferty

- 100 % (max 100 pkt)

9. warunki płatności: 30 dni od dnia wystawienia faktury
10. przewidywany termin wykonania zamówienia: 26.08.2020r.

