WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Włocławek, dnia 03 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (87-800)
z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49

OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ I MONTAŻ

4 SZT. KOTŁÓW WARZELNYCH UŻYWANYCH o pojemności: min. 300 l każdy.
Data produkcji nie później niż 2016 r.
Szczegółowa charakterystyka kotłów stanowi zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą
przy ul. Wienieckiej 49, budynek główny, II piętro, ADMINSTRACJA, Sekretariat pok. nr 5 do godz.
10.00 w dniu 09 listopada 2017 r.
Oferta winna:
- być złożona w zamkniętej kopercie, na piśmie,
- zawierać informację: cenę jednostkową netto i brutto, wartość netto i brutto, ilość miesięcy gwarancji
na dany kocioł licząc od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń;
- zawierać oświadczenie stanowiące Zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
- być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Oferenta,
- zawierać szczegółowe informacje dotyczące wykonawcy, w szczególności: imię, nazwisko, adres
zamieszkania i adres do korespondencji, PESEL, numer i serię dowodu (w przypadku osób
fizycznych), a także NIP, REGON oraz wydruk z CEIDG (w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą), numer KRS, siedzibę, adres. NIP, REGON oraz wydruk z KRS
(w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych),
- zawierać dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę.
Sposób oceny ofert:
Cena - 90%
Kryterium pierwsze - „Cena”:
W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego
wzoru:
K1 = ( CN / CB ) x 90
K1

–

punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

CN

-

najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
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CB

–

cena w ofercie badanej

W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym
Okres Gwarancji - 10%. Gwarancja 1 pkt za każdy 1 miesiąc gwarancji, gdzie 10% otrzymuje oferta
najkorzystniejsza.
Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:
PC = K1 + G1
PC

-

całkowita ilość punktów dla oferty badanej

K1

-

punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

G1

-

punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,, Okres gwarancji”

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 10.30 w pok. nr 4
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek
główny, II piętro, ADMINSTRACJA.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 13 listopada 2017 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji
z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Szczegółowych informacji należy kontaktować się z p. Krzysztofem Płóciennikiem tel. 571 293 130.

mgr inż. Karolina Welka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
(podpis w aktach)

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; szpital_sekretariat@poczta.fm
tel. 54 412 90 00

Strona 2 z 2

