Zapytanie ofertowe 3/2022
Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż konsoli pielęgniarskich
realizowane w ramach projektu Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo
i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną Poddziałania
6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna 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
Zamówienie dotyczy
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż sześciu zestawów konsoli
pielęgniarskich:

Zestaw 1.
konsola pielęgniarska składająca się z:
1. szafa dwudrzwiowa z pułkami przeszklona 1 szt. - szer. 80, gł. 42, wys. 200 (wym. w cm)
2. szafa dwudrzwiowa z pułkami 1 szt. - szer. 80, gł. 42, wys. 200 (wym. w cm)
3. szafa dzielona z pułkami, górna część przeszklona 1 szt. - szer. 60, gł. 42, wys. 200 (wym. w cm)
4. szafka stojąca z szufladami 2 szt. - szer. 60, gł. 60, wys. 85 (wym. w cm)
5. szafka stojąca z pułkami 2 szt. - szer. 60, gł. 60, wys. 85 (wym. w cm)
Zestaw 2.
konsola pielęgniarska składająca się z:
1. biurko z szufladami 1 szt. - szer. 140, gł. 60, wys. 72 (wym. w cm)
2. biurko 1 szt. - szer. 140, gł. 60, wys. 72 (wym. w cm)
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Zestaw 3.
konsola pielęgniarska składająca się z:
1. szafa dwudrzwiowa z pułkami przeszklona 1 szt. - szer. 80, gł. 42, wys. 200 (wym. w cm)
2. szafa dwudrzwiowa z pułkami 1 szt. - szer. 80, gł. 42, wys. 200 (wym. w cm)
3. szafa dzielona z pułkami, górna część przeszklona 1 szt. - szer. 60, gł. 42, wys. 200 (wym. w cm)
4. szafka stojąca z szufladami 2 szt. - szer. 60, gł. 60, wys. 85 (wym. w cm)
5. szafka stojąca z pułkami 2 szt. - szer. 60, gł. 60, wys. 85 (wym. w cm)
Zestaw 4.
konsola pielęgniarska składająca się z:
1. biurko z szufladami 1 szt. - szer. 140, gł. 60, wys. 72 (wym. w cm)
2. biurko 1 szt. - szer. 140, gł. 60, wys. 72 (wym. w cm)
Zestaw 5.
konsola pielęgniarska składająca się z:
1. biurko z szufladami 1 szt. - szer. 140, gł. 60, wys. 72 (wym. w cm)
2. szafka mobilna z szufladami 1 szt.- szer. 50, gł. 50, wys. 80 (wym. w cm)
3. szafka wisząca 1 szt. - szer. 60, gł. 35, wys. 60 (wym. w cm)
4. szafa dzielona z pułkami, 1 szt. - szer. 80, gł. 42, wys. 200 (wym. w cm)
Zestaw 6.
konsola pielęgniarska składająca się z:
1. biurko z szufladami 1 szt. - szer. 140, gł. 60, wys. 72 (wym. w cm)
2. szafka stojąca z szufladami 1 szt. - szer. 60, gł. 60, wys. 85 (wym. w cm)
3. szafka wisząca 1 szt. - szer. 60, gł. 35, wys. 60 (wym. w cm)
4. szafa dzielona z pułkami, 1 szt. - szer. 80, gł. 42, wys. 200 (wym. w cm)

Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili
aluminiowych, w przypadku profili pionowych o przekroju w kształcie 1/4 koła o promieniu, co
najmniej 25 mm i w przypadku profili poziomych, o przekroju kwadratowym o boku co najmniej 25
mm. W przypadku szafek wiszących wszystkie profile mają przekrój ¼ koła o promieniu, co najmniej
25 mm.
Profile powinny posiadać dodatkowe pióra, które wraz z poszyciem gwarantują odpowiednią
sztywność całej konstrukcji.
Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany
z profili aluminiowych. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili
aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS, wzmocnionymi
zatopionymi w ich wnętrzu aluminiowymi kształtownikami.
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Wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub
płycinowych.
Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie.
Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na
ścieranie, promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie.
Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu środków dezynfekcyjnych dopuszczonych do
użytkowania w pielęgnacji mebli w przedmiotowej technologii.
Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1.
Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkodzenia
go i umożliwiający ponowne jego założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów
uszkodzeń.
Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i
łatwe

do

utrzymania

w

czystości

powierzchnie,

pozbawione

wystających

elementów

konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty.
Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10
– 15 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli
podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego
profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami
konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie.
Fronty – fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie
higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.
W przypadku wskazanym w zestawieniu , fronty szklane powinny być wykonane ze szkła
hartowanego o grubości minimum 6mm. W przypadku szafek z frontem szklanym półki powinny
być wykonane ze szkła hartowanego o grubości minimum 6mm.
Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne
nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS
o grubości minimum 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Grubość półek – 18 mm.
Meble wyposażone w wysokiej klasy okucia: zawiasy puszkowe z samodomykiem, łożyskowe
prowadnice szuflad z cichym domkiem.
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III. Termin i miejsce wykonania zamówienia / warunki gwarancji / terminy płatności:
1. Wnioskodawca wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia we wskazanym przez
Zamawiającego miejscu (Oddział ogólnopsychiatryczny IIIa oraz oddział ogólnopsychiatryczny IIIb
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu) w
terminie 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot(y) zamówienia na okres 24 miesięcy.
3. Rozliczenie wynagrodzenia na wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej
przez wykonawcę faktury. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie podpisanego przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Zapłata
nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z
protokołem odbioru za odebrany przedmiot zamówienia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1) oferty mogą składać Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali
należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonują
należycie co najmniej jedną usługę polegającą na sprzedaży, dostawie i montażu mebli o wartości nie
mniejszej niż 30 000,00 zł.
2) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający
wymaga przedstawienia aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu
powyższego warunku wraz z wykazem wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, zgodnie z Załącznikiem nr 2
do niniejszego Zapytania ofertowego (składane razem z Formularzem ofertowym).
Dowodami mogą być:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze,
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. W przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
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potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

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 z
przedmiotu zamówienia.
5. Cena ofertowa brutto zaproponowana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym, (załącznik nr
1 do zapytania ofertowego) musi obejmować wykonanie, dostawę i montaż w siedzibie
Zamawiającego oraz wszelkie podatki i zobowiązania wynikające z przedmiotu zamówienia. Będzie
ona ostateczna i wykluczać będzie żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń warunków określonych
w niniejszym zapytaniu.
VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć do 18.05.2022 r., do godz. 10:00:
a) w wersji papierowej na adres: Wojewódzki Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.
dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie (Sekretariat)
lub
b) w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekrateraiat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
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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
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 zapytania w dowolnym momencie przed
podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
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XI. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji związanych z postępowaniem są:
1. Malwina Brzozowska – tel. 523308388, fax. 523324541, e-mail:
mbrzozowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl – ws. formalnych,
2. Iwona Jackowska – tel. 523308360, fax. 523324541, e-mail:
i.jackowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl – ws. technicznych.
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