
 
Załącznik nr 3 
do Regulaminu  

udzielania zamówień pozaustawowych 
Oznaczenie Zamówienia: …………… 
 

Radom, dnia 15.06.2021r 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

1. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. 

Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na Przegląd, pomiary stacji 

transformatorowej, rozdzielni SN i NN wraz z układami SZR i kompensacją mocy. 

2.Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

1) opis przedmiotu zamówienia (jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest rozbudowany – w załączniku): w 

załączniku nr1 do umowy, 

2) termin wykonania zamówienia: 60 dni od podpisania umowy, 

3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

:posiadanie stosownych uprawnień, 

4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: Uprawnienia E i D do 15kV, referencje co najmniej 

z dwóch wykonanych robót dotyczących prac z przeglądu stacji transformatorowych, uprawnienia 

kierownika budowlane do spraw elektrycznych,. 

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami: oferty należy złożyć w formie pisemnej. Wszelka korespondencja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie drogą elektroniczną. Osobami uprawnionymi 

do udzielana zamawiającego są: Piotr Wojcieski    piotr.wojcieski@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 

6) termin związania ofertą: 30 dni., 

7) opis sposobu przygotowywania ofert:: Zamawiający wymaga, aby oferta była właściwie 

sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w Załączniku nr 1 

do niniejszego Zaproszenia oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie 

prawnym – upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

a) Oferta musi być przygotowana w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w 

postaci elektronicznej, 

b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający wymaga 

załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego, 

c) Cena oferty musi być podana liczbą i słownie, 



d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać 

stan faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności i parafowane przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, 

e) Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert (np. 

oferta złożona po upływie terminu składania ofert), 

 f) 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: „ Przegląd, pomiary stacji 

transformatorowej, rozdzielni SN i NN wraz z układami SZR i kompensacją mocy SWPZZPOZ 

w Radomiu”, 

g) Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby 

można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty, 

h) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 

wyłącznie Wykonawcę, 

8) miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 23.06.2021 roku do godz. 14.00 

w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów 

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym; 26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 

pok. 202 (sekretariat), 

9) 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,  

10) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100%, 

11) istotne dla stron warunki zamówienia albo wzór umowy (wzór umowy w załączeniu): Wzór 

umowy, 

12) wadium, o ile przewidziano: zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 


