OFERTOWE

ZAPYTANIE

Na wykonanie modernizacji pokrycia dachowego pawilonu ,,Bo' Szpitala Uzdrowiskowego
,,Willa Fortuna''- s.p.z.o.z. w Kołobrzeguprzy ul. Rafińskiego 3
I.

TRYB UDZIELENTA ZAMOWIENIA

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenię zamówienia publicznęgo o wartości
szacunkowej poniżej kwotyokreślonej wart.2ust. 1pkt 1ustawy zdnia 11września2Ol9
r. Prawo zamówień publicznych _ 130 000 zł. (Dz. U. z20Żl t.)poz. Il29 ze zm.),z
wyłączeniem stosowania przepisów ustawy.
II. zamawiający

Szpital Uzdrowiskowy,,willa Fortuna'' _s.p.z.o.z.78_100 Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 3,
tel: 094 35 2ŻI 46 w 204, NIP 671-15-65-917
mail : bpalacz@willafortuna.pl, strona internetowa : www. willafortuna.pl
BIP- zakładka- zamówienia publiczne
Godziny pracy: 7:30 do 14:00

il.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakręs prac przy modernizacyjnych pokrycia dachowego pawilonu ,,B'' Szpitala
Uzdrowiskowego ,,Willa Fortuna'' s.p.Z.o.z. w Kołobrzegu ul. Rafińskiego 3

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.

DemontaŻ i ponowny montuŻ instalacji odgromowej na dachu
Demontaz i ponowny monta:Ż obróbek blacharskich
Naprawa uszkodzonych miejsc pokrycia papowego dachu
Naprawa uszkodzonych miejsc tynku wrazz ociepleniem styropianem
Wykonanie obróbek kominów i murów ogniowych ponad dachem.
Ułożęniespecjalistycznej papy tetmozgtzewalnej typu Szybki Syntan SBS (nowa

technologia do renowacji dachów krytych papą).
Montaż w trakcie układania papy kominków wentylacyjnych w ilościdwóch na 100
2
m

TERMIN WYKONANI A Z AMOWIENIA

Wykonawc a zob owiązany
do 31.10.2022 r.
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alizow ai przedmi ot zamówieni a w terminie

UWAGA

Zamawiaiacv wvmaga dziesięcioletniei gwarancii na wvkonane prace.
V.TERMIN

I

MIEJSCE SKŁADANIA oFERT

1.oferty należy z}oŻyĆ na adres załnawiającego: Szpital Uzdrowiskowy
,,Willa Fortuna'' s.p.z.o.z. ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg
il'.' ;

www.willafortuna.pl
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bpalacz@willafortuna.pl

Numer sprawy: WF.09.08. 20222.8P
osobiście,pocztą, lub wysłaó na adres e-mail: bpalacz@willafortuna.pl
w terminię do dnia 3l.08.2022 r.

VI. SPOSO PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.ofertę na|eży złoŻyÓ w formie pisemnej, zgodnąze wzoremzawaĘmw załączniku nr 1.
2. Do oferty na|eŻy dołączyć,kosztorys ofertowy, zgodny z dołączonvm przedmiarem robót.
Proszę nie zmieniaó pozycji przedmiaru.

VII .INFoRMACJE DoTYCZĄCE WYBoRU NAJKORZYSTNIEJSZEJ oFERTY.
l.Otwarcie ofert jest niejawne.
2. Informację o złoŻonych ofertach i wybór Wykonawcy, który z}oŻył najkorzystniejszą ofertę
zostanie opublikowany na stronie zamavtiającego: www.willafortuna.pl , w zakładce BIP'
zamówienia publiczne do dnia 05.09.2022 r.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1.

Zanauliający wybierze najkotzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w
zapytaniu ofertowym kierując się następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Wymagany okres gwarancji
b) Najniższącenę

IX. WARUNKI PŁATNoŚct Po WYKoNANIU ZAMOWIENIA
l.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określasię łącznie na kwotę:
......zł netto: słownie.
......zł brutto: słownie

2.

Należne płatnościzarealizację przedmiotu zamówienia będą dokonane na rachunek
Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT

Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem w terminie do 14 dni od daty
Jej zlożenia w siedzibię Zarnawiającego

3. Faktura

X. INFORMACJE DODATKOWE
Podana cena w ofercie powinna byó ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oruz powinna
obejmowaó łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wraz zakupem
materiałów do wykonania zadania
Informacji dodatkowych udziela Pani BożenaPalaczpod numerem
0 94 35221 46' adres ę_mail bpalacz@willafortuna.pl
PrzedzłoŻęniem oferty i w uzgodnionym terminie mile widzianawizja lokalna.
:

ZaŁączniki:

1. Załączniknr l- wzór
Ż. Przedmiar robót.

oferty

Kołobrzeg, I0.08'2022
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