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ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY NR TN.AK/204/58/2012 

z dnia 15.06.2012r. 
 

 
Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pod nazwą: 
„Zabezpieczenie części budynku stacji transformatorowej „Szpital” przed  dalszym osiadaniem w 
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 
4”. 
 

1. Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zaproszenia. 

2. Zakres wykonania  przedmiotu zamówienia  określa (opis przedmiotu zamówienia) załącznik nr 1 
do umowy (projektu). 

3. Ofertę należy złożyć na druku załączonej oferty cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy 
(projektu). 

4. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 
4.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
       ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
       upływem terminu składnia ofert, 
4.2. Posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania robót budowlanych konstrukcyjnych. 
4.3. Dysponować osobą mogącą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie do 

kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane, lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej 

       obowiązujących przepisów, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót 
       budowlanych. 
4.4. Wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

             składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  
             co najmniej trzy roboty o charakterze podobnym. 

4.5. Za roboty o charakterze podobnym uważa się: 
Remontu obiektu budowlanego, w którym jednym z elementów prac było wykonanie robót 
konstrukcyjnych polegających na podbijaniu fundamentów. 

      4.6  Wykonawca winem dołączyć do oferty cenowej referencje potwierdzające wykonanie 
              wymaganych robót. 

5. Uprawniona osoba do kontaktu z oferentami: 
Andrzej Kolenda  Dział Techniczny tel. 91 – 813 95 36, 813 95 31. 

6. Termin składania ofert: 
25.06.2012r. 

      7.   Miejsce składania ofert: 
            - pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, 71-455  
            Szczecin, ul. Arkońska 4 z dopiskiem Dział Techniczny, lub 
            - osobiście w siedzibie zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie  
            budynek „W” Dział Techniczny  pokój nr 2 lub 6 

7. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn. 
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W załączeniu: 
1. Projekt umowy. 
2. Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia. 
3. Załącznik nr 2 do umowy - ofert cenowa. 
 


