Szpital Uzdrowiskowy ,,Willa Fortuna''-

s.p.z.o.z

Nr postępowania: wF '06.2022.BP

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szpitala
Uzd rowis kowe go rrWilla Fo rtu n a" s.p.z.o.z. w Koło b rzegu.
Postępowanie prowadzone dla postępowań o wartościzamówienia poniżej 30 000 Euro Kołobrzeg,
dnia 20 czerwiec 2022 r.
Szanowni Państwo' Szpital Uzdrowiskowy,,Willa Fortuna '' 78-l00 Kołobrzeg
tel':94 35Ż 21 46 ę-mail: bpalacz(ł)willafbrruna.pl

Godziny pracy: 7:30

-

14:00

Strona internetowa: www'willafortuna.pl , zakładka BIP- Zamówienia publiczne.
NIP: 671-15 -65-917 zaprasza do złoŻęnia oferty cenowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na
dachu szpitala, budynku A.

I'

INFoRMACJE DoTYCZĄCE PRZEDMIoTU ZAMoWIENIA

l. Przedmiotem postępowaniajest dostawa imontażpaneli fotowoltaicznych o mocy 360 V,
A w Kołobrzegu, zgodnie z posiadanym projektem budowlanym i
przedmiarem robót ( załącznik nr 2 )
na dachu budynku

2. Uruchomienie wykonanej instalacji fotowoltaicznej,
3. Wykonanie dokumentacji powykonaw czej,

4' Ptzyłączenia instalacj i do sieci elektroenerg eĘ cznej .
5 . P rzekazanie instrukcj i obsługi instalacj i fotowoltaicznej

II.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1'
III.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
od dnia 20 wrześniado dnia 15 października 2022 r.

OKRES GWARANCJI.

Zamawiający wymaga następuj ące okresy gwarancj

1.

2'
3.
4.
5.
6.

Panele -25 lat

Materiały i Uzykowanie panelu- 12 lat
Falowniki 12lat
Konstrukcja montażowa- 10 lat
Na całośó-5 lat rękojmi
Serwis w czasie rękojmi -bezpłatnie

i:

Szpital Uzdrowiskowy,,Willa Fortuna" - s.p.z.o.z

III'

TERMIN SKŁADANIA

I

Nr postępowania: wF .06.Ż022.BP

oTWARCIA oFERT

l'ofeĘ naleĘ składaó do dnia

30 czerwca Ż022 r,
2. oferta musi zawieraó formularz ofertowy , zgodnie ze wzorem stanowiącym zaŁącznik
Nr 1 i załączony do zapytania ofertowego wypełniony przedmiar robót.

2.
3'

.IV.

Otwarcie ofert jest niejawne.
Informację o ńoŻonych ofertach i wybór Wykonawcy, który złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę,
zostanie opublikowany na stronie Zamawiającego , www.willafortuna.pl w zakładka BIPZamówienia publiczne dnia 18 lipca2022 r,

KRYTERIA OCENY OFERT

1.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określonew zapytaniu
ofertowym kierując się następującymi kryeriami oceny ofert:
a) Wymagane okresy gwarancji

b)

Najniższą cenę.

IV. WARLINKI PŁATNoŚCI Po WYKoNANIU ZAMoWIENIA
l

'

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określasię łącznie na kwotę:
..złnet1o: słownie ( .''...
.......')
(..'
zł brutto: słownie
....
. )

2'Należne płatnościza realizację przedmiotu zamówienia będą dokonane na rachunek

Wykonawcy wskazany w treścifaktury VAT.
3. Faktura Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem w terminie do 14 dni od daty
Jej ńożenia w siedzibie Zamawiającego.
4. Faktura za zleconą usfugę zostanie wystawiona na: Szpital Uzdrowiskowy ,,Willa Fortuna''s.p.z.o.z., ul. Rafińskiego 3,78_l00 Kołobrzeg. NIP: 67l_l5-65-917

V. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.

ofeńę na|eĘ złoĘćw formie pisemnej' zgodnązewzotemzawaĘmw załączniku nr 1 w
'
siedzibie Zamawiającego' na adres
Szpital Uzdrowiskowy ,,Willa Fortuna'' * s.p.z.o.z. w 78-100 Kołobrzeg' ul. Rafińskiego 3,
w pokoju Dyrektora szpitala. , z dopiskiem ,, Oferta na wykonanie instalacji
fotowoltaicznej'' i numer postępowania.
:

Załączniki:
l. Zapytanie ofertowe
2' Załącznik nr 1 ( wzór oferty )
3. Załącznik nr 2 ( projekt )
4' Załącznik nr 3 ( przedmiar robót )

Kierownik

wiającego
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