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  Sejny, dnia  12.09.2016 r. 



ZAPYTANIE O CENĘ 

na wykonanie 80 metrów ogrodzenia przy Szpitalu Powiatowym w Sejnach, ul. dr E. 

Rittlera 1 

I. Postępowanie  prowadzone jest w formie zapytania o cenę. Składający zapytanie – 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2, 16-500 

Sejny, godziny udzielania informacji 7.00-14.00, tel. 875 172 319, fax 875-172-335 w 

godz. 7.00 – 14.30, e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl. 

II. Nie podlega  przepisom na podst. art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jedn. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).   

III. Przedmiot zapytania – wykonanie  80 metrów ogrodzenia przy Szpitalu Powiatowym w 

Sejnach, ul. dr E. Rittlera 1. 

IV. Termin realizacji – Składający zapytanie wymaga, aby robota budowlana została 

zrealizowana do dnia 26.09.2016 r.  

V.  Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy. 

1.   Złożenie w Sekretariacie Składającego zapytanie w terminie zakreślonym w ogłoszeniu, tj. 

do dnia 19.09.2016 r. do godziny 12.00, pisemnej oferty w zaklejonej ofercie opisanej 

nazwą zadania z dopiskiem „Wykonanie ogrodzenia przy Szpitalu Powiatowym w 

Sejnach, ul. dr E. Rittlera 1. 

2.  Oferta powinna zawierać:  

a) Nazwę oferenta i jego adres oraz pełne dane, tj. NIP, REGON, sposób reprezentacji, 

b) Oferowaną cenę za wykonanie robót. Oferowaną cenę należy przedstawić w kwocie 

netto, podatku VAT, kwocie brutto (wszystkie ceny w złotych polskich), oferta winna 

być sporządzona w oparciu o wytyczne podane w punkcie VII Zapytania o cenę. 

c) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego zapytania o cenę i 

przyjmuje je bez zastrzeżeń.  

d) Proponowany okres z tytułu gwarancji jakości. Minimalny okres gwarancji winien 

wynosić 3 lata.  

3. Do oferty należy załączyć:  

a) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zapytania o cenę i ich przyjęciu bez 

zastrzeżeń, wg ustalonego wzoru (załącznik nr 1 do)  

b) Aktualny wypis z CEDIG lub z Krajowego Rejestru Sądowego (sporządzony nie później 

niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty) 

c) Poświadczoną o zgodności z oryginałem, kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru 

statystycznego REGON  

VI. Opis sposobu dokonywania oceny złożonych ofert:  

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.09.2016r. o godzinie 12.30 w siedzibie Składającego 

zapytanie, określonej w punkcie I. 

2. Otwarcia ofert dokona komisja powołana przez Składającego zapytanie  

3. Otwarcie ofert jest niejawne  

4. Komisja może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie 100% ceny brutto przy jednoczesnym 

spełnieniu całokształtu warunków określonych w niniejszym zapytaniu o cenę. 



6. Termin ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie podany w ciągu 1 dnia od daty 

otwarcia ofert. Niezależnie od powyższego uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni 

o jego wyniku, albo też o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.  

7. Składający zapytanie zastrzega sobie prawo:  

a) zamknięcia postępowania na każdym etapie bez dokonywanego wyboru, o czym 

powiadomi uczestników  

b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym powiadomi uczestników 

(pisemnie lub na email lub faxem)  

c) dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami  

8. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w punkcie VI.7.c, ogłoszenie wyboru 

najkorzystniejszej oferty nastąpi po przeprowadzeniu dodatkowej negocjacji. 

9. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Składający zapytanie ustali z wybranym oferentem 

termin podpisania umowy na wykonanie ogrodzenia.  

VII. Zakres robót budowlanych:  

a) Wykonanie ogrodzenia zgodnie z kosztorysem inwestorskim (załącznik nr 3) 

b) Przebieg ogrodzenia wskazano na załączonym szkicu sytuacyjnym  

VIII. Termin wykonania – 26.09.2016  

   Cena powinna zawierać ponadto wszelkie koszty, w tym w szczególności:  

- dostawę elementów ogrodzenia na miejsce montażu,  

- montaż całości ogrodzenia, 

 - wszelkich prac porządkowych. 

Załączniki:  

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami ogłoszenia i ich przyjęciu  bez zastrzeżeń.  

2. Szkic sytuacyjny. 

3. Kosztorys inwestorski. 

4. Umowa – projekt. 

 


