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L.dz. SZOZ/ZO-7/1253/2017 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

I. Zamawiający 
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej 

49-100 Niemodlin, ul. Zamkowa 4 

NIP: 991-02-27-42611 

tel/fax 77 4033415 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa i 

termomodernizacja istniejącej zabudowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Niemodlinie wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (w, ks, ee, c.o., gaz, hydranty, 

wentylacja), realizacja wewnętrznej drogi dojazdowej z placem manewrowym” - etap II 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który należy objąć nadzorem inwestorskim, 

zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz STWiOR umieszczonych na stronie 

Zamawiającego http://bip.zol.niemodlin.pl/97/155/przebudowa-i-termomodernizacja-

istniejacej-zabudowy-samorzadowego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-niemodlinie.html . 

3. Wymagane jest od Wykonawcy posiadanie kwalifikacji i uprawnień w branżach w zakresie 

nadzorowanych robót, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego zapytania ofertowego oraz 

posiadanie przez osoby wykonujące nadzór minimum 5 letniego doświadczenia w 

świadczeniu usług nadzorów – odpowiednio do branży. 

 

III. Termin wykonania zamówienia  

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia przekazania terenu budowy do dnia 

zakończenia budowy. 

Planowany termin przekazania terenu budowy listopad/grudzień  2017r. pod warunkiem 

przyznania Zamawiającemu dotacji ze środków UE.  

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym zał. nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 

 - podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 

 

 V. Miejsce oraz termin składania ofert 
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.10.2017r. roku do godziny 11-tej:  

- w formie pisemnej na adres: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4,  

49-100 Niemodlin 

- lub mailem na adres: info@zol.niemodlin.pl 

http://bip.zol.niemodlin.pl/97/155/przebudowa-i-termomodernizacja-istniejacej-zabudowy-samorzadowego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-niemodlinie.html
http://bip.zol.niemodlin.pl/97/155/przebudowa-i-termomodernizacja-istniejacej-zabudowy-samorzadowego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-niemodlinie.html


 
 

VI. Kryteria oceny ofert 

 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%. 

 

VII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, na oznaczony okres. 

 

VIII. Zawarcie umowy 
Umowa zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez strony.  

 

IX. Osoba do kontaktu 
 Izabela Turczyn tel. 77 403 34 15. 

 

X. Załączniki 
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1) 

2. Wzór umowy (zał. nr 2). 

       

 

   

 

   Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 

         Jadwiga Konieczniak 


