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Znak sprawy: DAT/TG/T/39/2021       Bytom, dn. 15 luty 2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(Przegląd 2 szt. transformatorów 400kVA w stacji transformatorowej N91 )

I. ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny Nr 2
ul. S. Batorego 15, 41-902 Bytom.
NIP: 6262511259; REGON: 270235892

II. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przegląd 2 szt transformatorów 400kVA w stacji transformatorowej N91.
Sprawdzenie parametrów jakości oleju transformatorowego pod względem jego dalszej eksploatacji. 

W  CELU  PRAWIDŁOWEGO  PRZEDSTAWIENIA  OFERTY,  NIEZBĘDNA  WIZJA  LOKALNA  PODCZAS
KTÓREJ ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE NIEZBĘDNE USTALENIA.

III. TERMIN  WYKONANIA  USŁUGI
Po podpisaniu (zlecenia) umowy

IV.  WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA
1. Ofertę powinna być złożona przez firmę posiadającą niezbędną wiedzę i kwalifikację.
2. Cena zamieszczona w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty związane  z  wykonaniem usługi wraz z

pozostałymi kosztami niezbędnymi dla prawidłowego wykonania usługi.
3. Podstawą  do  wystawienia  faktury  VAT  będzie  możliwe  po  otrzymaniu  prawidłowego  protokołu

zakończenia usługi.
4. Zapłata  za  wykonanie  powyższego  zapytania  ofertowego  nastąpi  w  formie  przelewu

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  w  fakturze,   w   terminie   30   dni.   
Niezbędnym załącznikiem dla faktury jest potwierdzenie  wykonania usługi. 

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty: cena
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
8. W przypadku, gdy w trakcie trwania postępowania wpłyną oferty  o  tej   samej  wartości (cenie)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  dołożenia
ofert dodatkowych.

 V. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
- cena oferty to cenna brutto, zawierająca VAT oraz określona do dwóch miejsc po przecinku,

VI.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście

na adres: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, Kancelaria
Główna - Budynek nr 2 do godz. 12:00, dnia 26.02.2021r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z 
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub na email 
mmazur@szpital2.bytom.pl

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.03.2021r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.szpital2bytom.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,



5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert,

6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie 
oznaczonej danymi Wykonawcy oraz zatytułowaną:
„Przegląd 2 szt. transformatorów 400kVA w stacji transformatorowej N91 w Szpitalu ”

VII. OCENA  OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena 100% (zawiera  wszystkie  koszty  związane  z realizacją  przedmiotu  zamówienia)

VIII. DODATKOWE  INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
Kierownik Działu Techniczno Gospodarczego – Marcin Mazur
32 7861643 adres e- email mmazur@szpital2.bytom.pl
Inspektor ds. Technicznych – Mariusz Nokielski
32 7861447 adres e- email mnokielski@szpital2.bytom.pl

41-902 Bytom. ul. S. Batorego 15; NIP: 6262511259; REGON: 270235892
TEL.: 32 786-16-42; FAX: 32 786-16-46;

STRONA WWW: www.szpital2bytom.pl  ; E-MAIL: sekretariat@szpital2.bytom.pl
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