
SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 w BYTOMIU
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DAT/TG/T/ZDSO-4/2021                                                                                                                Bytom, dn. 29.07.2021r.

zaprasza do składania propozycji cenowej
(postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w zw. z art. 4 pkt. 8)

„KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKU NR 7
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2”

o wartości poniżej 130 000 zł w trybie: zapytania ofertowego

1. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny nr 
2 ul. Stefana Batorego 15 
41-902 Bytom
NIP: 894-24-56-112 REGON 000294295 
Tel. (032) 78-61-400
Fax (032) 78-61-652

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
2.1.Przedmiotem  zapytania  ofertowego jest  świadczenie  usługi  w zakresie  bieżącej,  całodobowej

konserwacji  gwarantującej  utrzymanie  3  szt.  dźwigów  osobowych  w  ciągłym  ruchu,
a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom.

2.2. Wykaz urządzeń:
• Dzwig osobowy, elektryczny, typ M33, rok prod. 2020, wytwórca Grupa ZED Sp.  zo.o.
• Dzwig osobowy, elektryczny, typ M33, rok prod. 2020, wytwórca Grupa ZED Sp.  zo.o.
• Dzwig osobowy, elektryczny, typ M33V3, rok prod. 2020, wytwórca Grupa ZED Sp.  zo.o.

2.3. Zakres konserwacji 3 szt. dźwigów obejmuje:
• całodobowy nadzór pracy urządzeń dźwigowych,
• konserwację, polegającą na utrzymaniu dźwigów w stanie sprawności technicznej,
• wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elekytrycznej dźwigów oraz pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwpożarowej,

CPV – 50.53.14.00-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów,

3. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU
3.1.Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone 
w niniejszym postępowaniu.

3.2.Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3.3.Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu 

cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 
otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez 
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony 
oferenta do realizacji zamówienia.

3.4.Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

3.5.Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.
3.6.Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego do jednego 

dnia przed terminem składania ofert (tj. do dnia 05.08.2021 r.). Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Zapytanie należy 
przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: m.nokielski@szpital2.bytom.pl. Jeżeli zapytanie 
wpłynie po terminie wyżej wskazanym, Zamawiający pozostawi je bez odpowiedzi

3.7.Do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest upoważniony:

 Inspektor Działu Technicznego – Mariusz Nokielski, tel. 32 786144
e-mail: m.nokielski @  szpital2.bytom.pl

mailto:m.nokielski@szpital2.bytom.pl
mailto:m.nokielski@szpital2.bytom.pl


4. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
4.1.Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej, w języku polskim.
4.2.Należy załączyć załączniki (wypełniony załącznik nr 1),

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, faksu i adres e-mail, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę

4.3.Do formularza ofertowego należy dołączyć:
a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał 
lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta,

b. Oświadczenie Wykonawcy o ilości zatrudnionych serwisantów,
c. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu 

Oferenta w zakresie jego praw majątkowych, która widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na 
terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym,

d. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić,
e. Cena oferty to cenna brutto, zawierająca VAT oraz określona do dwóch miejsc po przecinku,
f. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej w wersji papierowej.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
5.1.Ofertę należy złożyć w kancelarii Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu (parter) przy ulicy 

Stefana Batorego 15 do dnia 06.08.2021r. do godz. 11:00. Dla ofert przesłanych pocztą lub w 
inny sposób, liczy się data i godzina dostarczenia do Kancelarii Szpitala Specjalistycznego Nr 2.

5.2.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku nr 7 Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
– ZAPYTANIE OFERTOWE ZDSO-4/2021

5.3.Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

6. OCENA OFERT
6.1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena 100% (zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia)
6.2.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.
6.3.Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane kryteria wyboru.

6.4.O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pocztą elektroniczną 
na wskazany adres e-mail Oferentów, którzy złożyli oferty. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na 
własnej stronie internetowej.

6.5.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.
6.6.Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (zwany dalej Wykonawcą), 

zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i złożoną 
ofertą.

7. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
7.1.Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia,
7.2.W przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania 

niniejszego zapytania (bez podania przyczyny).


