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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn.
zmianami) określonego w art. 2 ust. 1 p. 1.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie
oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych oraz zamontowanych i przyłączonych
do tych instalacji urządzeń elektrycznych w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego
MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 oraz obiektu w Kowarach przy
ul. Górniczej 22, w części budynków obejmujących pomieszczenia rehabilitacji, pionu
żywienia i kotłowni. W ramach usługi należy wykonać następujące prace:
1. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie
zasilania. Ocena skuteczności ochrony realizowana jest poprzez pomiar pętli zwarcia oraz
analizę charakterystyk urządzenia zabezpieczającego.
2. Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1 fazowego
3. Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3 fazowego
4. Pomiar parametrów zabezpieczenia RCD (wyłącznik różnicowoprądowy)
5. Prąd wyzwolenia bezpiecznika oraz czas zadziałania.
6. Pomiar ciągłości przewodu ochronnego PE
7. Oględziny instalacji elektrycznej
8. Dojazdy do obiektów Szpitala.
Określony powyżej zakres usługi obejmuje wykonanie 447 pomiarów. Rozliczenie zapłaty
należnej Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu stawki za punkt podanej w ofercie oraz
liczby wykonanych pomiarów podyktowanych potrzebami Zamawiającego.
Z przeprowadzonych pomiarów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne protokoły.
Termin wykonania: 14 dni od udzielenia zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji
elektrycznych instalacji budynkowych.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z wykonawcą, który
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego
nie przysługują środki odwoławcze.
Opis warunków, jakie musi spełniać wykonawca: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
Cena brutto
100 %
Miejsce i termin składania ofert:
oferty należy składać do dnia: 1 września 2021 roku do godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu
Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra,
sekretariat, budynek „E”, lub wysłać faksem na numer: 075 6435741, lub pocztą
elektroniczną na adres: sekretariat@szpitalmsw.net
Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niego dołączone mogą być użyte jedynie
do sporządzenia oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
Wymagane dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawiane w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta tj. przez osobę
uprawnioną do jego reprezentowania.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
Robert Figura – tel. 075 6435785.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
Nr 1 – Formularz ofertowy.
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Załącznik nr 1, numer sprawy 9/2021

FORMULARZ OFERTOWY
na: wykonanie corocznej kontroli okresowej instalacji elektrycznej budynków SP ZOZ
Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach.
Nazwa oferenta ..………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Siedziba oferenta …………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Tel:........…………………………… Faks:……………………………….
E-mail:…………………………………………………………………….
Numer NIP: ………………………………………………………………
Numer REGON ………………………………………………………….
Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
Numer PESEL ……………………………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego ………………………………………..
Adres zamieszkania ………………………………………………………
Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych oraz zamontowanych i przyłączonych
do tych instalacji urządzeń elektrycznych w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego
MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 oraz obiektu w Kowarach przy ul.
Górniczej 22, w części budynków obejmujących pomieszczenia rehabilitacji, pionu żywienia i
kotłowni. W ramach usługi należy wykonać następujące prace:
1. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie
zasilania. Ocena skuteczności ochrony realizowana jest poprzez pomiar pętli zwarcia oraz
analizę charakterystyk urządzenia zabezpieczającego.
2. Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1 fazowego
3. Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3 fazowego
4. Pomiar parametrów zabezpieczenia RCD (wyłącznik różnicowoprądowy)
5. Prąd wyzwolenia bezpiecznika oraz czas zadziałania.
6. Pomiar ciągłości przewodu ochronnego PE
7. Oględziny instalacji elektrycznej
8. Dojazdy do obiektów Szpitala.

Określony powyżej zakres usługi obejmuje wykonanie 447 pomiarów. Rozliczenie zapłaty
należnej Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu stawki za punkt podanej w ofercie oraz
liczby wykonanych pomiarów podyktowanych potrzebami Zamawiającego.
Z przeprowadzonych pomiarów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne protokoły.
Termin wykonania: 14 dni od udzielenia zamówienia.
W związku ze skierowanym zaproszeniem z dnia 27 sierpnia 2021 roku, do złożenia
oferty na zamówienie w/w składamy naszą ofertę:
Wartość całej oferty wynosi: ………………….. zł (brutto),
(słownie: ……………………………………………………………….....
………………………………………………………………. złotych)
w tym podatek VAT: ……………………. zł.
Cena za wykonanie jednego pomiaru:………………zł (netto)
Zamówienie zobowiązuję się wykonać w terminie……………………………………………..
Termin ważności oferty upływa dnia: ………………………. .
………………..……………, dnia ………………..…..
(miejscowość)
(data)
…………………
(podpis)

