Włoszczowa, 09.10.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prace budowlane na oddziale Hospicjum Stacjonarnego w
Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

I. Zamawiający
Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
ul. Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa
KRS: 0000242547
REGON: 260 048 318
NIP: 6090014284
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi
na zapytania Wykonawców:
Joanna Śpiechowicz
Tel. 601148700
II. TRYB ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienie jest wykonanie robót budowlanych wskazanych w załączniku nr 1. Roboty
muszą być wykonane własnym sprzętem i z własnych materiałów.
2. Miejsce realizacji zamówienia:
województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski, miejscowość Włoszczowa, poczta 29-100
Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28, Szpital Powiatowy , Hospicjum Stacjonarne
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do transakcji w przypadku braku
wystarczających środków przeznaczonych na jej realizację.
4. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
do 31.01.2021
IV. Wymogi dotyczące sporządzenia oferty.
1. Oferta cenowa powinna uwzględniać koszt brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia.
2. W cenie usługi wskazanej zgodnie z kryteriami oceny ofert, Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie
przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty robocizny, zużytych
materiałów i opakowań oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień
składania ofert oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego,
bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
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4.

Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres ważności Umowy
i nie będą podlegały zwiększeniu.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.
1)
2)
3)

Oferta musi być przygotowana na wzorze/szablonie załączonym do niniejszego Zapytania
Ofertowego i być wypełniona w sposób czytelny.
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych albo częściowych.

VI. Tryb przekazania oferty:
1.
−

Oferta powinna być przekazana:
pocztą na adres :
Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej, 29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11, (liczy
się data wpływu oferty do biura); Oferta powinna być przekazana w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na remont Hospicjum”

lub
−
osobiście w Biurze
Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej, 29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11, (liczy
się data wpływu oferty do biura); Oferta powinna być przekazana w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na remont Hospicjum”
lub
−
mailowo na adres: jarek.wyrwal@gmail.com; w tytule wiadomości należy wpisać treść „Oferta na
remont Hospicjum”
2.

Termin składania ofert: termin 7 dni, tj. do 17.10.2020

3.

Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w Biurze Włoszczowskie Stowarzyszenie
Opieki Paliatywnej, 29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11,
Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Joanna Śpiechowicz, tel. 601148700,

4.

VII. Sposób oceny ofert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego
Zaproszenia.
W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych określonych w
niniejszym Zaproszeniu, zostanie odrzucona.
Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą
sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
Wyniki postępowania ofertowego zostaną ogłoszone do dnia 18.10.2020
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VIII. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie
danego kryterium oceny ofert.
1.

KRYTERIA:
CENA – 100%

Liczba punktów (maksymalnie – 100 pkt., którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena” zostanie
obliczona wg wzoru:
Wx = (Cmin / Cx) x 100 punktów, gdzie:
Wx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę brutto,
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,
Cx - cena brutto oferty ocenianej
2. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta to 100 pkt.
3. Wygrywa oferta z największą liczbą punktów.
4. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony
jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.
IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
−
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
−
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
−
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
−
pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
X.

Załączniki

1.
2.

Załącznik nr 1 – zakres prac
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
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