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Choroszcz, dn. 30.05.2022r.
Nr sprawy: SZP 3820 -24/22

Zapytznie ofertowe dla zam6wienia publicznego o warto5ci mniejszej nizl30 000 zlotych
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. I ustawy prawo zam6wieri publicznych

(t.j. Dz. A.2021 poz. tl29 z p6t. zm.)

Zamawiaj4cy:

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny zaktad opieki Zdrowotnej im. dr. Stanislawa Deresza w
Choroszczy ul' Plac Z. Brodowicza 7 L6-070 Choroszcz zaprasza do udzialu w zap5rtaniuofertowym

na montai dodatkorvych punkt6w poboru tlenu w budynku nr 22 Spp ZoZw Choroszczy.
Przedmiot zam6wienia obejmuje wykonanie dodatkowych 4 gniazd, instalacji tlenowej w salach r/46,
1147, ll48 oraz 7152 w budynku nr 22 SPP ZoZ w Choroszczy.Instalacjg tlenow4 posiadaj4 napafierze
budynku pomieszczenia: 1149, ll50 i 1153.

W zal1czeniu rysunki Nr l, Nr 2, Nr 3, gdzie:

na rys 1 bgd4cym Zal4cznikiem nr I przedstawiono opis wykonanej instalacji tlenowej wg,
opracowanej dokumentacji projektowej,

na rys 2 bgd4cym Zal4cznikiem nr 2 przedstawiono istniej4cy uklad wykonanej instalacji tlenowej na
parterze bud. Nr 22,

na rys 3 bgd4cym ZaL4cznikiem nr 3 przedstawiono rzut parteru budynku nr 22 znumeracjq sal.

Wykonawc4 calej istniej4cej sieci instalacji tlenowej wrcz tkladem koncentrator6w tlenu ze
sprgzarkami byL: HYDR) - GAZ - MED. Zbigniew Szymczak i Marcin Susclorf producent wyrob1w
medycznych, 05-205 Dobczyn, ul. Willowa 40.

Termin realizacji zam6wienia: do 3 tygodni od podpisania umowy.
Przy wyborze ofefi zostan4zastosowane nastgpui4ce kryteria oceny ofert:
Cena - waga l00o/o

Wykonawca sklada nastgpuj 4ee dokumenty :

Uzupelniony i podpisany formularz ofertowy - wg wzoru stanowi4ceg o Zalqczniknr 1 .do

niniejszego zapytania

Termin zlohenia oferty i otwarcia ofert:

Oferty naleiry ztoLry! do dnia 03.06,2022 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nast4pi w dniu 03.06.2022 r. o godz. 10:10

Spos6b przygotowania oferty:

ofertg na formularzu ofertowymwrazzwmaganymi dokumentaminaleiry zLoLry|za posrednictwem
p o czty e lektronicznej na adres : j oanna. zalewska@ spp choro szcz. med.pl
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7. Osoba uprawniona do kontakt6w z wykonawcami :

Ireneusz ordziejewski tel, 85/7191091 wew 249 e-mail: ireneusz.ordziejewski@sppchoroszcz.med.pl

JoannaZa|ewskate|,85l7|91091wew.404e-mai|:

8. Ztmawiaj4cy zastrzega sobie prawo:

1) w toku badania i oceny ofert do ilqdaniaod wykonawc6w dodatkowych wyjasnieri dotycz4cych hesci
zlo2onych ofert,

2) podigcia ewentualnych dalszych negocjacji cenowych w celu zawarciaumowy,
3) swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z wyboru oferty bezpodaniaprryczyny,
4) jezeli nie bgdzie moLna dokonai wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglgdu nato, Ledwie lub wigcej

ofert przedstawia taki sam bilans cenowy, zamawiajqcyprzeprowadzi negocjacje z wykonawcami,
5) uniewaznienia zapfiania lub zmiany jego warunk6w, w tym ogranic zenia zakresu zam6wie nia. bez

podania Wzyczyny.

11. W zal4czeniu:

1) ZaL4cznik nr 1- Formularz ofertowy

2) Zal4czniknr 2 - projekt umowy

3) Zalycznik nr 3 - Rysunki nr I,2,3


