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AE 	2017. 	 Szczecin, dnia 27.11.2017r. 

ZAPYTANIE CENOWE 

Dotyczy: Oferty na monta ż  odcięć  nieużytkowanych części zewnętrznej instalacji zimnej wody 
użytkowej Szpitala w lokalizacji A. Soko łowskiego 11. 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zwraca si ę  z prośbą  o 
przedstawienie oferty cenowej na: 

Odcięcie nieużytkowanych części zewnętrznej instalacji zimnej wody u żytkowej Szpitala w 
lokalizacji A. Soko łowskiego 11 w podziale na zadania: 

1. Montaż  zasuwy odcinającej na rurociągu wody użytkowej zasilaj ącym obiekty dawnej 
oczyszczalni ścieków w miejscu zaznaczonym na rzucie stanowiącym załącznik nr 2. 

2. Trwałe odcięcie („zakorkowanie") rurociągów starej instalacji wody u żytkowej 
zasilającej budynek główny Szpitala w miejscach oznaczonych na rysunkach 
stanowiących załącznik nr 3 i 4 do zapytania cenowego. 

Uwagi: 

1. Prace należy wykonać  w sposób niezak łócający ciąg łości pracy (świadcze ń ) Szpitala. 
2. Szpital może zdecydować  o realizacji tylko niektórych z zada ń  okreś lonych w zapytaniu. 
3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty otrzymania zlecenia. 
4. Termin piatności: 30 dni od daty otrzymania prawid łowo wystawionej faktury VAT. 
5. Prosimy o z łożenie oferty z terminem wa żności 30 dni 

Ofertę  cenową  należy złożyć  do dnia 11.12.2017r. do godziny 14 3°  pokój 1 piętro II w 

budynku Administracyjno-Gospodarczym na terenie SPWSZ w Szczecinie adres A. 

Sokołowskiego 11E bądź  drogą  mailową  na adres pankaQspwsz.szczecin.pl  . 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Rzut z zaznaczonym miejscem monta żu zasuwy. 
3. Rzut z zaznaczonymi miejscami odci ęć  części ś rodkowej i zachodniej. 
4. Rzut z zaznaczonymi miejscami odci ęć  części wschodniej. 
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OFERTA CENOWA 

W odpowiedzi na zapytanie cenowe przedstawiam (y) ofert ę  cenową  na wykonanie zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia: 

Odcięcie nieużytkowanych części zewnętrznej instalacji zimnej wody u żytkowej Szpitala w lokalizacji A. 
Sokołowskiego 11 w podziale na zadania: 
1. Montaż  zasuwy odcinaj ącej na rurociągu wody użytkowej zasilaj ącym obiekty dawnej oczyszczalni ścieków w 
miejscu zaznaczonym na rzucie stanowi ącym załącznik nr 2. 
2. Trwałe odcięcie („zakorkowanie") ruroci ągów starej instalacji wody u żytkowej zasilaj ących środkowe i zachodnie 
skrzyd ło budynku g łównego Szpitala w miejscach oznaczonych na rysunkach stanowi ących załącznik nr 3 i 4 do 
zapytania cenowego. 

2. Nasza cena ofertowa brutto za wykonanie poszczególnych zadari ń  przedmiotu zamówienia : 

I.p Nazwa zadania 
kwota netto ilość  

wartość  netto 
[3"4] 

VAT 
kwota brutto 

[5+6] 

[zł  szt. [zł] [zł] [zł] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Montaż  zasuwy odcinaj ącej na rurociągu wody 
użytkowej zasilaj ącym obiekty dwanej 
oczyszczalni ścieków w miejscu zaznaczonym 
na rzucie stanowiącym załącznik nr 2. 

- zł  1 - 	zł  - zł  - 	zł  

2 

Trwałe odcięcie („zakorkowanie") 1 szt. 
rurociągu DN80 lub DN100 starej instalacji wody 
użytkowej zasilaj ącej Budynek G łówny Szpitala 
w lokalizacii A. Soko łowskieao 11 

- zł  7 - 	zł  - zł  - 	zł  

Razem 	 - zł 	- zł 	 - zł  

*zamawiajacy zastrzega moż liwość  zlecenia tylko cz ęści przedmiotu zamówienia (np. zadania 1 i trzech odci ęć  z 
zadania 2) 

3. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty otrzymania zlecenia. 

4. Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawid łowo sporządzonej faktury. 

( miejscowość  , data ) 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
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