Warszawa, dnia 03.11.2021
SPZOZ. U. 799/2021

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do
składania ofert na świadczenie usług obejmujących konserwację węzłów cieplnych oraz
instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przychodni przy ul. Romera 4, ul. Na
Uboczu 5 i ul. Zamiany 13 w Warszawie.
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Obsługa serwisowa węzłów obejmująca:
a) okresową obsługę techniczną – przeglądy, polegające na:
- kontroli i koniecznej regulacji automatyki pogodowej,
- sprawdzaniu regulatora Dp/V,
- kontroli i koniecznej regulacji automatyki ciepłej wody,
- kontroli i koniecznej regulacji równomiernego przepływu ilości wody sieciowej
- sprawdzeniu drożności urządzeń w węźle cieplnym z ewentualnym przepłukaniem,
b) naprawy pomiędzy przeglądami – awarie.
Szczegółowe warunki realizacji zlecenia ujęte zostały we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do ogłoszenia.
2. Termin realizacji zamówienia oraz czas reakcji w przypadku awarii:
1) Termin wykonania umowy – 12 miesięcy.
2) Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia awarii – 6 h od zgłoszenia.
3. Oferta
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia formularza ofertowego, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia i określenia w nim ceny za realizację
zamówienia, która winna uwzględniać wszystkie elementy zamówienia zawarte w
niniejszym ogłoszeniu.
4. Cena oferty

1) Cenę oferty stanowi suma wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia o
których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
Ceną oferty służącą do porównania złożonych ofert jest cena brutto z VAT (łączna kwota
brutto) przedmiotu zamówienia wynikająca z formularza oferty.

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.
2) Poszczególne ceny podane w formularzu będą podstawą do rozliczania zamówień
składanych przez Zamawiającego w ramach zawartej umowy.
5. Wybór oferty najkorzystniejszej.
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami: - kryterium CENA – waga 100, maksymalna ilość punktów 100.
2) W 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, którą na podstawie przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert uznano za ofertę
najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
5) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego o treści zgodnej z
załączonym wzorem umowy – załącznik nr 2.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 15.11.2021r., do godziny 8.30 w następujący
sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1
sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl
Wykaz załączników do oferty:
- załącznik nr 1 - formularz ofertowy.
- załącznik nr 2 – umowa projekt
- załącznik nr 3 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla
Oferentów.
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