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DPPOZ-30/1-NS/365-2015 Rybnik, dnia 24.09.2015 r. 
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty  
(dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro) na: 
 

usługi wykonania okresowych przegl ądów i bie żących remontów podr ęcznego sprz ętu gaśniczego 
oraz urz ądzeń przeciwpo żarowych - zamówienie nr DPPO Ż-30-NS/365-2015 

 
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza 

równowartości kwoty 30 000 euro. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia s ą usługi wykonania okresowych przegl ądów i bie żących 
remontów podr ęcznego sprz ętu ga śniczego oraz urz ądzeń przeciwpo żarowych  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 („Formularz cenowy”). 
Oferta musi być pełna (na wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku oferta zostanie 
odrzucona. 
Pozostałe warunki zamówienia określone są załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia („Wzór 
umowy”). 
 

2. Termin realizacji zamówienia: Zamawiający przewiduje zawarcie umowy bezpośrednio po prze-
prowadzeniu niniejszego postępowania – na okres 3 lat .  

  

Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej – pod względem formalnym i merytorycznym – faktury VAT. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych 
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  Wykaz musi 
wskazywać co najmniej trzy usługi wykonania okresowych przeglądów i bieżących remontów 
podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych, o wartości co najmniej 
10 000,00 zł brutto każda, z załączeniem dowodów, o których mowa powyżej. Wystarczające 
będzie ujęcie w wykazie (wraz z załączeniem dowodów) – tylko usług potwierdzających 
spełnianie tego warunku.  
Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.  

Uwaga: wskazana w załączniku wartość, służąca wykazaniu spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu musi przypadać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
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ofert, przy czym umowa obejmująca ten okres nie musi być zakończona (usługi mogą być nadal 
wykonywane), jednak informacje zawarte w wykazie muszą potwierdzać takie wykonanie usługi 
o wskazanej wartości, przypadającej we wskazanym przedziale 3-letnim. Wykonawca może 
zamieścić w wykazie także informację o całkowitym okresie obowiązywania danej umowy. 

Dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:  
1)  poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 

 

4. Forma złożenia oferty.  
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 4 
do niniejszego zaproszenia oraz dołączyć do niej wszystkie wymienione we wzorze załączniki.  
Należy ją złożyć w jednej z poniższych form: 
a) w formie pisemnej – na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, 
Sekretariat Dyrektora w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, 
pok. 103, w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35 
(decyduje data doręczenia),  

lub 
b) w formie faksu – na nr 32 42 91 225. 

 
Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.  

 

5. Sposób obliczenia ceny oferty:  
1. W cenę należy wliczyć wszelkie elementy realizacji zamówienia określone w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz określone w warunkach umowy; w kalkulacji ceny ofertowej 
należy wziąć pod uwagę następujące informacje: 

a) gaśnice znajdują się w bardzo dobrych warunkach, co w konsekwencji powoduje, że przy 
remontach – w większości przypadków - nie zachodzi konieczność malowania gaśnicy,  

b) przeglądy hydrantów ujęte w pozycjach II.1.1 iII.1.2 – nie obejmują pomiarów, a jedynie 
przegląd hydrantu (sprawdzenie kompletności wyposażenia, połączeń, itp.), natomiast 
odrębnie (w innych terminach) będą wykonywane pomiary, o których mowa w pozycji II.2.1-
II.2.3, 

c) badanie sprawności pomp ujęte w pozycji II.2.4 polega na potwierdzeniu właściwej reakcji 
urządzenia, 

d) wykonanie próby szczelności węży hydrantowych ujęte w pozycji II.2.5 polega na potwier-
dzeniu właściwego stanu technicznego węży. 

Ceny jednostkowe za przeprowadzenie usługi powinny być określone przez wykonawcę 
z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferuje. 

2. Ceną oferty jest kwota wpisana w punkcie 1 formularza oferty przeniesiona z pozycji „Razem” 
formularza cenowego, tj. załącznika nr 1 – w trzyletnim okresie obowiązywania umowy).  
Cenę tę należy obliczy ć w załączniku nr 1 mno żąc ceny jednostkowe netto, które 
powinny by ć wyra żone z dokładno ścią do 0,01 zł, przez ilo ść (w każdym kolejnym 
wierszu – zgodnie z instrukcj ą zawartą w opisie kolumny „ Wartość netto w zł ”). 
Otrzyman ą w ten sposób warto ść netto nale ży powi ększyć stosownie do stawki 
podatku VAT, co daje warto ść brutto, któr ą należy zaokr ąglić z dokładno ścią do 0,01 zł.  
Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych 
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do grosza.  
Tak obliczone w poszczególnych wierszach ceny netto i brutto należy następnie dodać, otrzy-
mując sumę wartości netto i brutto: „Razem”. 

W ten sposób obliczoną wartość brutto należy przenieść do formularza oferty – do punktu 1.  



 

strona 3 z 3 
 

 

6. Termin złożenia oferty: do dnia 05.10.2015 r. (decyduje data wpływu do sied ziby 
zamawiaj ącego – w miejsce wskazane w punkcie 4 ).  

 

7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty lub unie-
ważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

8.  Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 
wymogom i o najniższej cenie.  

  

9.  Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej szpitala.  
10. Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa – zgodna z wzo-

rem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. W celu zawarcia umowy 
wykonawca, będący osobą fizyczną zobowiązany jest do wskazania następujących danych: 
NIP lub PESEL, o ile nie wynikają one z innych dokumentów przedłożonych przez wyko-
nawcę. 

 

10. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Dorota Jędrośka (tel. 32 42 91 287). 
 

 
 
 

Załączniki do zaproszenia: 
1. Wzór formularza cenowego. 
2. Wzór wykazu usług. 
3. Wzór umowy. 
4. Wzór formularza oferty. 

 


