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RSS/SZP/PZ-35/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia na opracowanie studium wykonalności w celu ubiegania się
o dofinansowanie w ramach konkursu nr 9.1/2/2015 z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działania 9.1 – infrastruktura ratownictwa
medycznego w postępowaniu uproszczonym prowadzonym bez zastosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Kod CPV: 71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.
Usługa priorytetowa, kategoria usług – 12.
2. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na Opracowanie studium
wykonalności w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu nr
9.1/2/2015
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działania
9.1 – infrastruktura ratownictwa medycznego.
Materiały niezbędne do zrealizowania zamówienia Radomski Szpital Specjalistyczny im dr
Tytusa Chałubińskiego przekaże do 15 tycznia 2016r.
2. Warunki stawiane Wykonawcom :
2.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej według załączonego wzoru.
2.2 Wykonawca musi wykazać , że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji
zamówienia tj. wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat Wykonawca pozyskał co najmniej
trzy dofinansowania z programu Infrastruktura i Środowisko. Jako datę pozyskania
przyjmuje się datę podpisania umowy na dofinansowanie.
Do oferty mają być załączone n/w dokumenty:
wypełniony formularz oferty;
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej
wykaz pozyskanych dofinansowań z programu Infrastruktura i Środowisko ( wykaz
usług)
3. Termin realizacji zamówienia do 15 marca 2016r.
4. Kryterium wyboru oferty :
a. spełnienie warunków określonych przez Zamawiającego w pkt. 2
b. najniższa cena

5. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Anna Skwarczyńska Kierownik Sekcji
Zamówień Publicznych – el. 48 361-52-83
8. Ofertę należy złożyć na adres : Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. Lekarska 4,
26-610 Radom lub pocztą elektroniczną na adres zampubl@rszs.regiony.pl. do dnia
08.12.2015r do godz. 10:00
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Zał. Nr 1 – Formularz oferty
2. Zał. Nr 2 – Wzór umowy
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