
 
Kolno dn. 01.10.2021r.

Oznaczenie sprawy SAG/ 1/2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na wykonanie wymiany rozdzielni
niskiego napięcia R-2 w pomieszczeniu energetycznym znajdującym się na

parterze w budynku głównym Szpitala Ogólnego przy ul. Wojska Polskiego w
Kolnie wraz z wykonaniem dokumentacji po wykonawczej.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie  art. 46 c ust. 1 Ustawy z dnia 2008 r.  o  zapobieganiu 
chorób zakażnych u ludzi /Dz. U. Z 2020r. Poz1845 , ze zm./ oraz regulaminu udzielania zamówień
publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Szpitalu Ogólnym w Kolnie o wartości nie 
przekraczającej kwoty 130.000 złotych (zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora Szpitala Ogólnego w 
Kolnie z dnia 18.03.2021) zaprasza do złożenia oferty: na wymianę rozdzielni niskiego napięcia R-
2 w pomieszczeniu energetycznym znajdującym się na parterze w budynku głównym Szpitala 
Ogólnego przy ul Wojska Polskiego w Kolnie wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 

Słownik kodów oznaczony według wspólnego słownika zamówienia:
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych;
45317000-2 Inne instalacje elektryczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- Załącznik Nr 1.

I. Warunki realizacji:

 Termin realizacji zamówień:
30.11.2021 r. 

II. Kryterium oceny ofert:
cena           -100%
Łącznie      -100%

Cena brutto danego projektu podana w ofercie(Zał. Nr 2) będzie oceniana na podstawie 
następującego wzoru:

P= Cn  x 100
           Cb
P- wartość punktowa ceny brutto
Cn- cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
Cb- cena brutto oferty badanej
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, inni wykonawcy odpowiednio



mniej, stosownie do w/w wzoru.
Stosowana punktacja od 0 do 100 punktów
Wartość punktowa ceny zostanie przyznana wg powyższego wzoru i pomnożona razy 100 %.
Oferta, która wg kryterium ceny uzyska najwyższą ilość punktów w danym zadaniu zostanie 
uznana za najkorzystniejszą.

III Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy  dysponują osobami posiadającymi 
świadectwa kwalifikacyjne grupy E i D.

IV Osoba upoważniona do kontaktu:
Mirosława Krzywda- Sekcja Administracyjno- Gospodarcza, tel. 86-273-93-36 

V W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub oferty złożone zostaną odrzucone lub 
pojawi się błąd, który uniemożliwi podpisanie ważnej umowy, wówczas Zamawiający unieważni 
postępowanie.

VI Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 
podania przyczyny. 

VII ZŁOŻENIE OFERT 
Ofertę opatrzoną napisem: ,,Oferta na wykonanie: wymiany rozdzielni niskiego 

napięcia R-2 w pomieszczeniu energetycznym znajdującym się na parterze w budynku 
głównym Szpitala Ogólnego przy ul. Wojska Polskiego w Kolnie wraz z wykonaniem 
dokumentacji po wykonawczej 

Ofery należy złożyć elektronicznie e-mailem na adres sekretariat  @szpitalkolno.pl   lub na adres w 
formie pisemnej na adres: Szpital Ogólny w Kolnie ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno w 
terminie do dnia 11.10.2021r. do godziny 12.00.

Do ofery należy dołączyć:
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- świadectwo kwalifikacyjne grupy E i D

VIII  Załączniki do zaproszenia
• Załącznik Nr 1- Opis przedmiotu zamówienia
• Załącznik Nr 2- Przedmiar robót
• Załącznik Nr 3- Wzór oferty cenowej
• Załącznik  Nr 4 - Projekt techniczny
• Załącznik Nr 5 – Wzór umowy
• Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych

mailto:sag@szpitalkolno.pl

