
Zńącznlknr I

FORMULARZ OFERTOWY

Dane doĘczące'Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Nr konta bankowego

Nr NIP

Nr REGON

Dane doĘczące Zamawiającego

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, W rzęśnia 62-300

Zob ow iązan i a Wy kon aw cy

ZobowiązĄe się wykonać przedmiot zamówięnia: Pomiary instalacji elektrycznej dla
budynków C i D ,,Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji za
następującą cenę:

Lp.
Rodzaj

wykonywanych
Drac

Ilość
Wartość

netto

Kwota
podatku

VAT

Wartość
brutto

1. RCO (wyłączniki
różnicowo prądowe)

281
sztuk

) Rerystancja izolacji
przewodów

l137
punktów

3. Impedancja pętli
zwarcia

1037
punktów

Razem



Wartość netto , ..,..zł
PodatekvAT. .....,......zł
Wartość brutto ,...,.. zŁ

(słownie: .....zł)

Podane ilości są wyliczone z dokumentacji technicznej będącej w posiadaniuZamawiającego.

W prrypadku rozbieżności, do rozliczenia będą prryjęte fakfyczne ilości zgodne z
pomiarami i sporządzonymi protokołami.

W cenie przeglądu należy uwzględnić utrudnienia zwięane z wykonywaniem pomiarów w
czynnych pomieszczeniach Szpitala, które wymagają konięczności przeprowadzenia
niektórych pomiarów w nocy lub dni wolne od pracy,

1. Oświadczamlmy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty zwlązanę z
wykonaniem przedmiotu zamówienia,

2. Oświadczam/my, żę posiadam/my wszelkie niezbędne uprawnienia w zakresie
wykonywania przedmiotu umowy.

3. Oświadczam/my, ze akceptuję/my proponowany przęzZamawiającego projekt umowy.
4, Oświadczam/my, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do

zawarcla umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych ptzez
Zamawiającego.

5. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem Of-eńowym oraz wy.jaśnieniami i
ewentualnymi zmianamt Zapytanta Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i
uznajęlmy się za zwlązanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami
postępowania.

6, Usługę wykonam/my sami l przy udziale podwykonawc5l (.niepotrzebne skreślić):

Podwykonawca zrealizuje następującą częśc zamówienia na usługę:

Nazwa, adres podwykonawcy:

7. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art, 13

lub art. 14 RODOI) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrędnio lub
pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówięnia publicznego w
niniej szym postępowaniu, *

') ,orporządzęnię Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ptzetvłarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepłymr takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz,IJrz. UE L II9 z04.05.2016,
str.1),
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art, 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie),



8. Załącznikami do oferly są:

1)

2)

3)

,,., dnia

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)



Załączniknr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przegląd dotyczy:

RCO (wyłączniki róznicowo prądowe) - 28I sztuk,

Rezystancj aizolacji przewodów - 1137 punktów,

Impedancja pętli zwarcia- 1037 punktów,

2. Zakres przeglądu powinien obejmować 5-Ietnią kontrolę polegającą na sprawdzeniu i
badaniu instalacji elektrycznej (pomiary elektryczne) w zakresie stanu sprawności

połączeń, zabezpteczeń i środków ochrony od porazeń, oporności izolacji przewodów,

uziemień instalacji oraz przęplowadzanie prób eksploatacyjnych zgodnie z afi.. 62 ustawy

z dnta07.07.I994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z2020r. poz.1333 zpożn, zm.).

3. Z dokonanych przeglądów nalezy sporządzic protokoły, które powinny zawierać m. in,:

datę wykon anta przeglądu, nr protokołu.

oznaczenl,e obiektu z wyszczególnionymi pomiarami (zestawienie punktów
pomiarowy ch ot az wyłączników rózni cowo prądowych),

wynik pomiarów dla poszczególnych punktów, oraz wyłączników róźnicowo
prądowych (pozytywny. negatyrł,ny),

Wkaz usterek i nieprawidłowości - określenie zaleceń pokontrolnych,

informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,

wskazani e nieprzekrac zalnej daty wykonania ko lej ne go pomiaru,



Załączniknr 3

Projekt umowy

Na wykonanie 5-Ietnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach C i D ,,Szpitala
Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacjt, zawarta w dniu . ,............,.....r.,

pomiędzy ,.Szpitalem Powiatowym we Wrześni" Sp. z o,o. w restrukturyzacji, ul,
Słowackiego 2, Września 6ż-300, wpisaną do KRS przęz Sąd Rejonowy Poznań * Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000029Ol22,
kapitał zakładowy 36 650 000 zł opłacony w całości, NIP 789-16-92-746, zwaną w dalszej
części umowy Zamawiaj ącym,
reprezentowanąprzez Urszulę Kosmecką - Prezesa Zarządu,
a

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofeńowego, strony zawterają umowę o
następującej treści:

§1
1. Wykonawca podejmuje się przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach C i D

Zamawiającego,
ż. Zakres przeglądu został określony w załącznlku nr 2 do zapytania ofertowego.

§2
1. Zamawtający zobowiązuje się:

1) kazdorazowo udostępnić obiekt pracownikowi Wykonawcy przeprowadzającemu
przegląd.

2) wskazac osoby upowaznione do kontaktów z Wl,konawcą w sprawach przeglądu.

§3
1. Wynagrodzenie za przegląd instalacji elektrycznej wynosi ...... zł netto, ,.....,..zł

brutto (słownie: ..... zł),

2. Nalezność za usługę Zalnawlający zapłaci w terminie 30 dni Iicząc od daty otrzymania
faktury wraz z protokołem odbioru o którym mowa w § 5 ust. 2.

§4
1. Za zntszczenia lub uszkodzenia powstałe w trakcie prowadzenia czynnoś ci związanych z

przedmiotem umowy przez siebie zawinionych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność
materialną.

§5
1, Termin wykonania usługi określonei w § 1 ust. 1 ustala się na 45 dni od dnia zawarcia

umowy.
Ż. Wykonanie usługi potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przęzobie strony.



§6
1. Wykonawca zapłaci karę umowną zaprzekroczenie terminu określonego § 5 ust. 1 w

wysokości 15 zł za każdy dzień zwłoki, nie ł,ięcej niz 500 zł .
2. Zamawtający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w pełnej

wysokości.

§7
Każda ze stron umowy zobowiązuje się do traktowania jako poufne wszystkich danych
dotyczących drugiej strony z którymi zapoznały się w związku z niniejszą umową oraz nie
udostępniania ich osobom postronnym, o ile nie są to infbrmacje podane do wiadomości
publicznej. Postanowienie to obowiązuje równiez po rozwiązaniu umowy.

§8

1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają fbrmy pisemnej pod rygorem niewazności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy kodeksu

cywilnego.
3. Wszelkie splawy sporne mogące porł,stać w związku z wykonaniem tej umowy będą

r ozp atry w ane pr zęz s ąd p ows zechny rvł aś c iu,y Z am awi aj ąc e go.

§9
Wykonawca oświadcza, że Wtaził zgodę na przetwarzanie p:zez Zamawiającego swoich
danych osobowych w zakresie wynikając.vm z realizacji celu i treści niniejszej umow}. olaz,
żę została poinformowana o celu i sposobach przetwarzania danl,ch osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, zgodnie z regulacjami
rozporuądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 l 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych rł, związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 l 46 l wF,
(OgÓlne Rozporządzenie o Ochronie Danl,ch) (Dz. |Jrz. UE L Nr 1 19 str. 1).

§10
Zamawiający oświadcza, żejest duzym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałanlu nadmiernym opóznieniom w transakcjach
handlowych (Dz. lJ. zż02l r. poz, 424).

§11
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla
Wykonawcy i dwoch dla Zamawiającego.

Integralną częśó niniejszej umowy stanowią załącznikl
1) Załączntk nr 1 - Oferta Wykonawcy
2) Załącznlknr 2 - Zapytanie ofeftowe

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


