
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

14-12-2018

Termin składania ofert

28-12-2018

Numer ogłoszenia

1155624

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego (pokój 37 biurowca) Sokołów Podlaski ul. ks.

Bosko 5 w zamkniętych i ostemplowanych pieczęcią firmową Wykonawcy kopertach z napisem

„Konkurs ofert na remont sanitariatów w Przychodni rejonowej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim ”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Kalinowski- koordynator projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

25 781 73-21

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe dotyczące dostosowania pomieszczeń na potrzeby

zakupionego sprzętu i dostosowania sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych. w Przychodni

rejonowej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim .

Zakres robót do wykonania obejmuje m.in. poniższe czynności:

Wykonanie przebudowy ścian wewnętrznych w sanitariatach, dostawa i ułożenie glazury, terakoty,

dostawa i zamontowanie poręczy, pochwytów dla osób niepełnosprawnych, dostawa i wymiana drzwi

wejściowych na szersze. Wykonanie nowej instalacji wod-kan i elektrycznej. Zadanie polega na

przebudowanie trzech sanitariatów dla pacjentów o pow. 10,21 m² i kubaturze 30,29 m³ każdy i dwóch

sanitariatów dla personelu o pow. 3,3 m² i kubaturze

9,8 m³ każdy zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
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Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sokołowski Miejscowość: Sokołów Podlaski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Remont sanitariatów w Przychodni rejonowej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu

„Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz

POZ w powiecie sokołowskim” RPMA.06.01.00-14-9851/17” realizowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020),

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są prace remontowe dotyczące dostosowania pomieszczeń na potrzeby

zakupionego sprzętu i dostosowania sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych. w Przychodni

rejonowej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim .

Zakres robót do wykonania obejmuje m.in. poniższe czynności:

Wykonanie przebudowy ścian wewnętrznych w sanitariatach, dostawa i ułożenie glazury, terakoty,

dostawa i zamontowanie poręczy, pochwytów dla osób niepełnosprawnych, dostawa i wymiana drzwi

wejściowych na szersze. Wykonanie nowej instalacji wod-kan i elektrycznej. Zadanie polega na

przebudowanie trzech sanitariatów dla pacjentów o pow. 10,21 m² i kubaturze 30,29 m³ każdy i dwóch

sanitariatów dla personelu o pow. 3,3 m² i kubaturze

9,8 m³ każdy zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 28 lutego 2019 roku.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy załącznik 1

projekt umowy

przemiar robót załacznik nr 3

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień
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Wiedza i doświadczenie

Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem tj:

-wykazał wykonanie co najmniej dwóch robót ogólnobudowlanych tożsamych z przedmiotem

zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,

posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, tj.:

- wykazał dysponowanie co najmniej jednej osoby z uprawnieniami do kierowania robotami w

specjalności ogólnobudowlanej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 70 000,00

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy , stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ,

2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -wzór stanowi załącznik nr

7 .

3.Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty oraz na zamontowany sprzęt

złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych

dokumentów złożonych wraz z ofertą;

5. Wykazu robót załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

6. Wykazu osób załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

7. Opłaconą polisę

8. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do zapytania

ofertowego.

9. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena oferty - 100 punktów

Wykluczenia

Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo

z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Adres

Mariana Rejewskiego 5

08-300 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

257817321

Fax

257876083

NIP

8231422165

Tytuł projektu

Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w

powiecie sokołowskim

Numer projektu

RPMA.06.01.00-14-9851/17-00
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