
Warszawa, dnia   02.03.2022r.
SPZOZ U.ADM.1289.2022

OGŁOSZENIE
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Warszawa–Ursynów,
zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  rocznego  przeglądu  technicznego
budynków przy ul. Zamiany 13, ul. Romera 4, Apteka ul. Romera 4, ul. Na Uboczu
5  i  ul.  Kajakowej  12  –  UCZ  i  przychodnia,  o  ogólnej  powierzchni  użytkowej
10.384,33 m².

Przegląd roczny w rozumieniu art. 62 ust.  1 pkt.  1 Ustawy Prawo Budowlane w
zakresie:

1)  elementów  budynku,  budowli  i  instalacji  narożnych  na  szkodliwe  wpływy
atmosferyczne  i  niszczące  działania  czynników  występujących  podczas
użytkowania obiektu,
2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
3) przewody kominowe (dymne i spalinowe, wentylacja grawitacyjna),
4) instalacji gazowych.
Instalacja gazowa znajduje się w budynku przy ul. Kajakowej 12.

2. Termin realizacji zamówienia:
1) Termin wykonania umowy – 30 dni od daty podpisania umowy.

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.

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 14.03.2022r., 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 asortymentowo – cenowy
- załącznik nr 2 – umowa projekt
- załącznik nr 3 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
osobowych dla Oferentów.
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   ds. Administracyjno- Technicznych
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