
 

 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU 

Modernizacja i rozbudowa IV piętra pomieszczeń szpitalnych w firmie 

MEDEOR PLUS Szpital Wielospecjalistyczny Marta Krajewska-Frankowska w 

ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2013 pn: 

„Utworzenie Ośrodka Badań Molekularnych w celu świadczenia nowych usług analizy 

przyczyn wad rozwojowych, wpływających na jakość i długość życia”. 

Nazwa osi priorytetowej i działania: 

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.  

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 

 

WARUNKI  ZAMÓWIENIA 

 

   I : Informacje ogólne: 

1. Zamawiający – MEDEOR PLUS Szpital Wielospecjalistyczny Marta Krajewska-

Frankowska, ul. Ciesielska 8, 91-308 Łódź zaprasza do składania ofert w trybie 

przetargu na modernizację i rozbudowę IV piętra pomieszczeń szpitalnych: 

 

Lokalizacja inwestycji – MEDEOR PLUS Szpital Wielospecjalistyczny. 

Adres inwestycji – ul. Ciesielska 8, 91-308 Łódź 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

3. Rozliczenie za prace nastąpi w PLN. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

5. Wszystkie osoby po stronie Zamawiającego, biorące udział w postępowaniu, 

zobowiązani są do złożenia oświadczenia o bezstronności.  

 

 II : Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji oraz systemów 

ściennych zgodnie z dokumentacją projektową polegających na wykonaniu: 

- montaż i dostawa drzwi  

- montaż i dostawa systemów aluminiowych  

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

 



 

 

Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. 

Ciesielska 8, 91-308 Łódź i jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym 

do wzięcia udziału w postępowaniu.  

W razie wystąpienia wątpliwości związanych z przygotowaniem oferty, oferent może 

zwrócić się na piśmie do zamawiającego o udzielenie stosownych wyjaśnień 

 

III: Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu, jest udzielenie gwarancji na modernizację na 

minimum 12 miesięcy, co deklaruje Dostawca w formularzu ofertowym.   

2. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom 

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia 

 

IV: Sposób obliczenia ceny ofertowej: 

1. Cena ofertowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z zamawianymi pracami. 

2. Cenę należy podać cyfrowo i słownie, wykazując kwotę netto, stawkę i kwotę 

podatku VAT oraz cenę brutto. 

 

V: Kryteria oceny ofert oraz ich opis: 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium :  

- cena – 100% 

2. Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru: 

cena 

Pb(C) = (Cn : Cb) x 100% 

- opis: 

Pb(C)  - ilość punktów 

Cn     - cena oferty najniższej 

Cb      - cena oferty badanej 

Gdzie: 

1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny. 

 

3. Do oceny przyjmuje się całkowitą cenę zamówienia netto. 

 

VI: Termin wykonania zamówienia: 

1. Wykonanie prac modernizacyjnych powinno nastąpić nie później niż do końca marca 

2015 roku 

 

 

 



 

 

VII: Sposób przygotowania ofert: 

1. Ofertę na poszczególne urządzenia należy złożyć na załączonym formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 z zastosowaniem informacji zawartych w 

„informacji o zamówieniu”. 

2. Oferta musi być złożona w języku polskim  

3. Oferta musi posiadać logotypy, które zamieszczone są w Załączniku nr 1.  

4. Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące firmę, zgodnie z dokumentem 

rejestrowym i przepisami prawa. 

5. Dołączane kserokopie dokumentów załączonych do oferty, muszą być podpisane za 

zgodność z oryginałem w sposób czytelny. 

6. W przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej kopii, Zamawiający może zażądać 

przedstawienia oryginału dokumentu. 

7. oferty składane w walutach obcych zostaną przeliczone na PLN wg kursu sprzedaży 

NBP na dzień otwarcia ofert na potrzeby wyboru oferenta. Dla potrzeb fakturowania 

na dzień ich wystawienia. 

 

VIII: Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich otwarcia: 

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy MEDEOR PLUS Szpital 

Wielospecjalistyczny Marta Krajewska-Frankowska, ul. Ciesielska 8, 91-308 Łódź do 

dnia 03.10.2014 r., pocztą (liczy się data otrzymania) lub na adres emailowi 

dotacje@medeor.pl  

2. Zamawiający może żądać od potencjalnych Dostawców wyjaśnień dotyczących 

złożonych ofert. 

 

IX: Termin związania ofertą: 

1. termin ważności oferty 60 dni 

 

X: Informacje końcowe: 

1. Osobą udzielającą informacji na temat niniejszego zamówienia jest Pan(i) Marta 

Krajewska-Frankowska Tel. 42 6115370 

2. W razie stwierdzenia nieprawdziwych danych zawartych w przedłożonej ofercie, 

mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, 

Zamawiający ma prawo wykluczyć daną ofertę. 

3. Umowa na dostawę sprzętu powinna zawierać następujące informacje:  

- do projektu o nazwie: „Utworzenie Ośrodka Badań Molekularnych w celu 

świadczenia nowych usług analizy przyczyn wad rozwojowych, wpływających na 

jakość i długość życia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:  

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość;  



 

 

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zamówienia a 

także unieważnienia postępowania. 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 – formularz ofertowy 

        

Miejscowość i data.                    

Łódź 19.09.2014 


