Warszawa, dnia 19.03.2021r
SPZOZ.U.176/2021
OGŁOSZENIE
(zapytanie ofertowe)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do
składania ofert na realizację prac remontowych w zakresie wymiany poziomu wodnego w
przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Zakres robót budowlanych:
- wymiana poziomu wodnego
- demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego wypełnienie płytami - 45 m2
- rozbiórka i ponowne wykonanie obudowy g-k sufitowej - 22 mb ( 1,4 m w rozwinięciu)
- rozbiórka sufitu g-k i ponowne wykonanie - 15m2
- malowanie ok 80 m2 -farba zmywalna w kolorze
-wywiezienie materiałów z rozbiórki, uprzątnięcie terenu prac.
Zestawienia minimalnej ilości podstawowych materiałów:
wymiana poziomu wodnego:
ocynkowanego 3" ok 57 mb
ocynkowanego 21/2" ok 33 mb
w zakres wchodzą również m.in.:
śrubunek grzejnikowy 21/2" - 3 szt
zawory kulowe 21/2" - 3 szt
zawory kulowe 3' - 4 szt
śrubunek grzejnikowy 3" - 4 szt
dodatkowo mufy, holendry, trójniki, kolana, nyple

otulina 90/30 3” na cały wymieniany metraż
wymiana zaworów na cwu, cw i cyrkulacji 3/4" i 1" w ilości 45 szt
wymiana śrubunków grzejnikowych na cwu, cw, cyrkulacji 3/4" i 1" w ilości 45szt
Powyższe ilości są ilościami minimalnymi oszacowanymi przez Zamawiającego. Wykonawca
składający ofertę ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu oszacowania przedmiaru robót
przed jego wyceną.
Na wykonane praca Wykonawca winien udzielić 24 miesięcy gwarancji.
2. Wymagany okres realizacji robót.
Termin wykonania robót do 6 dni od podpisania zlecenia.
Roboty mogą być wykonywane jedynie nocą, w godzinach 22:00 -6:00. W trakcie
wykonywania prac nie ma możliwości wstrzymania dostawy wody na budynek w czasie pracy
przychodni, tj. w godzinach 7.00 – 21.00.
3. Miejsce wykonywania robót: - Warszawa, ul. Na Uboczu 5.
4. Cena podana w ofercie musi obejmować całość wynagrodzenia, które zamawiający będzie
zobowiązany do zapłacenia wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty, uwzględniającego w
szczególności spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego. Cena oferty ma charakter
ryczałtowy.
1) Cenę oferty należy podać w oparciu o:
- przedmiot zamówienia podany w ogłoszeniu,
- kalkulację własną opartą na wizji lokalnej bezpośrednio w budynku.
Ostateczna cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku. Przy obliczaniu wartości brutto należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży
brutto zgodnie ze wzorem:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto
5. Oferta winna być sporządzona w oparciu o wzór formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i zawierać informacje w nim ujęte.
6. Wybór oferty najkorzystniejszej.
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
- kryterium CENA – waga 100, maksymalna ilość punktów 100;
2)
odniesieniu do kryterium CENA, przez „cenę” rozumie się całkowitą cenę badanej oferty o
której mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia. Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma w
kryterium CENA maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów.
3) Kryterium CENA będzie obliczane według następującego wzoru:
cena najniższa x waga kryterium
cena badana
= uzyskana ilość punktów

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę,
której na podstawie kryteriów oceny ofert przyjętych w ogłoszeniu przyznano najwyższą sumę
punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
7. Zainteresowanych prosimy o kontakt: Paweł Kurek tel.: 781-601-600 w godz. 8:00 – 14:00.
8. Oferty należy składać w terminie do 23.03.2021r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2) faxem na numer 22 641-52-14
3) pocztą elektroniczną: zamówienia@zozursynow.pl
p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów
Paweł Kurek

