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Biała, dnia 17-07-2020r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zapraszamy do złożenia oferty: 

1. Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Rozbudowa 

budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej” 

2. Termin realizacji zamówienia 2 miesiące od dnia podpisania umowy 

3. Okres gwarancji 5 lat 

4. Inne istotne warunki zamówienia  

4.1 Wykonawca musi dysponować m.in. następującymi osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj. min.  

a) jedną osobą pełniącą funkcję projektanta branży architektonicznej  

- wskazana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej przez okres nie krótszy niż 8 lat,  

- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym 

zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę. 

b) jedną osobą pełniącą funkcję projektanta branży konstrukcyjnej  

- wskazana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno- budowlanej przez okres nie krótszy niż 8 lat,  

- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym 

zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę. 

c) jedną osobą pełniącą funkcję projektanta branży sanitarnej  

- wskazana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przez okres nie krótszy niż 3 lat,  

- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym 

zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę. 

d) jedną osobą pełniącą funkcję projektanta branży elektrycznej  

- wskazana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń przez okres nie 

krótszy niż 3 lata,  

mailto:szpitalbiala@pro.onet.pl


Zespól Opieki Zdrowotnej w Białej 
48-210 BIAŁA ul. Moniuszki 8 

Tel.: (77) 43 87 033, Fax.: (77) 43 87216 
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl 

 
 

 

- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym 

zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę 

Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku. 

4.2 Wykazanie doświadczenie osoby, której powierzone zostanie sporządzenie projektu 

budowlanego branży architektonicznej, w sporządzeniu projektów budowlanych branży 

architektonicznej dotyczącej budowy nowego obiektu szpitala o powierzchni co najmniej 1 500 

m2 netto. 

Do oferty należy dołączyć dowód określający czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usług projektowe były wykonywane. 

5. Sposób przygotowania oferty: 

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA” i złożyć osobiście, 

faksem lub listem,  

b) na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej” (nie 

dotyczy oferty przesłanej faksem) 

c) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną, 

6. Oferty należy złożyć w terminie do 21-07-2020r. do godz. 10.00 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-07-2020r. o godzinie 10.30 

8. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze ( protokół zdawczo- odbiorczy), 

w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. 

9. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana zamawiającemu w formie papierowej oraz 

elektronicznej (płyta CD) w ilości 4 egzemplarze 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą kierownik Obsługi Gospodarczo Technicznej 

Tadeusz Tracz tel.77 4387 033 

 

 

………………………………………… 
(data i podpis pracownika merytorycznego) 
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