Zapytanie ofertowe 3/2020
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez
termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych

im.

dr

Józefa

Bednarza

w

Świeciu

–

etap

II”

nr

RPKP.03.03.00-04-009/17

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

I. Zamawiający
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu
ul. Sądowa 18
86-100 Świecie
tel. 523308305
sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu
tablicy informacyjnej według poniższej specyfikacji:
•

tablica wykonana z płyty kompozytowej o wymiarach wys. 80 cm. x szer. 120 cm. (wymiary
europalety),

•

tablicę należy wykonać w kolorze białym z odpowiednimi napisami i znakami w sposób
czytelny i trwały, odporny na warunki atmosferyczne (grafika jednostronna) – rysunek nr 1,

•

mocowanie tablicy do gruntu na konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie: dwie
nogi stalowe o wymiarach min. 60 mm x 60 mm, dwie poprzeczki z profilu kwadratowego
o wymiarach min. 60 mm x 40 mm,

•

tablice należy wykonać z trwałych materiałów oraz trwale osadzić w gruncie, w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego. Wysokość dolnej krawędzi tablic na wysokości 150
cm od gruntu.
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Rys. 1. Tablica informacyjna
2. Tablica informacyjna musi zawierać:
•

Tytuł projektu tj.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej
poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu – etap II”

•

Cel projektu tj.: Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych projektem
oraz wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

•

Nazwę beneficjenta tj.: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza w Świeciu.

•

Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl

•

Zestaw logo: znaki FE i UE, barwy RP oraz herb.

3. Układ tablicy informacyjnej musi zawierać wszystkie wymagane elementy zgodnie
z powyższym wzorem przy zachowaniu wymogów znajdujących się Podręczniku
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji:
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https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47842/Podrecznik_wnioskodawcy_i_benefic
jenta_210717.pdf
oraz Karcie wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020:
http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/promocja%20i%20komunikacja/KARTA
%20WIZUALIZACJI%20RPO%20WK-P.pdf
4. Napisy na tablicy informacyjnej powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały.
Znaki graficzne w wersji kolorowej dostępne są na stronie internetowej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/poznaj-zasady
III. Termin i miejsce wykonania zamówienia / warunki gwarancji / terminy płatności:
1. Wnioskodawca dostarczy i zamontuje tablicę informacyjną na terenie Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza do dnia 29 lutego 2020
roku.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na tablice informacyjną na okres 24 miesięcy.
3. Rozliczenie wynagrodzenia na wykonalne przedmiotu umowy nastąpi na podstawie
wystawionej przez wykonawcę faktury. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie
podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego (protokół zdawczo-odbiorczy). Zapłata nastąpi w terminie 30
dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT waz z protokołem odbioru
zdawczo-odbiorczym za wykonane roboty.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
•

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy

3/7

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
•

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

•

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca pozostanie związany ofertą do 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI. Informacja o sposobie przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Złożona przez wykonawcę oferta musi zostać sporządzona według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy).
3. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena ofertowa, jak również ceny
jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Cena ofertowa brutto zaproponowana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym,
(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) musi obejmować zaprojektowanie, wykonanie,
dostawę do siedziby Zamawiającego oraz trwały montaż w podłożu na terenie Szpital
tablicy

informacyjnej

oraz

wszelkie

podatki

i

zobowiązania

wynikające

z przedmiotu zamówienia. Będzie ona ostateczna i wykluczać będzie żądania dodatkowej
zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
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6. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń warunków określonych
w niniejszym zapytaniu.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i warunkowych.
VII.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć do 18 lutego 2020, do godz. 11:00 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
(Sekretariat).
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej
treścią, z dopiskiem:
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn.
"Poprawa

efektywności

energetycznej

obiektu

użyteczności

publicznej

poprzez

termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu - etap II"
NIE OTWIERAĆ PRZED 18.02.2020 r. godz. 11:15
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 18.02.2020 r. o godz. 11:15.
VIII.

Kryteria wyboru oferty:

1. Jedynym kryterium oceny oferty (100%) będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu
zamówienia, wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez wykonawcę zgodnie
z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. W kryterium cena ocena oferty zostanie przeprowadzona według formuły:

Cena najniższa spośród złożonych ofert
Otrzymane punkty = ------------------------------------------------------------------- x 100
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Cena badanej oferty
3. Zamówienie zostanie udzielony wykonawcy, który spełni wszystkie wymienione
wymagania oraz przedstawi najkorzystniejsza ofertę cenową tj. uzyska największa liczbę
punktów.
4. W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie lub więcej ofert z jednakową ceną,
a cena ta będzie ceną najkorzystniejszą, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
prowadzenia negocjacji z tymi wykonawcami lub poproszenia o złożenie ofert ponownych.
5. Zamawiający nie będzie oceniał ofert jeżeli:
•

treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

•

oferta zostanie złożona po terminie składania ofert.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę
firmy lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz zamieści
informacje, o których mowa wyżej na swojej stronie internetowej.
2. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana wycofa się z postępowania lub odmawia
podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
X. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od
zawarcia umowy bez podania przyczyny.
XI. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji związanych z postępowaniem są:
1. Malwina

Brzozowska

–

tel.

523308396,

fax.

523324541,

e-mail:

mbrzozowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl – ws. formalnych,
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2. Jarosław

Drewa

–

tel.

502216371,

fax.

523324541,

e-mail:

jdrewa@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl – ws. technicznych.
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