
Wojewodzki Szpital Zespolony
im. Stanistawa Rybickiego

w Skierniewicach

Skierniewice, 04.L0.2021 r.
Zn a k : WSZ. DAT .SZP.26L.2.tO9 / 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

W postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego o warto6ci szacunkowej nie przekraczajqcej kwoty 130 OO0,OO

zl , o kt6rej mowa w art.2 ust.1 pkt 1 tj. tj. bez stosowania przepis6w ustawy z dnia 11 wrzefnia 20L9 roku prawo

zam6wiefi publicznych (Dz.U. z 20L9 r., poz. tl29l na wykonanie okresowej jednorocznej kontroli budynk6w
szpitalnyqh Wojew6dzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach.

Zamawiajqcy:

Wojew6dzki Szpital Zespolony im. Stanislawa Rybickiego w Skierniewicach 96 - 100 Skierniewice, ul. Rybickiego L

strona internetowa Za mawiajqcego : www.szpitals!!eln Lewice.pl

1, Opis przedmiotu zam6wienia

wykonanie okresowej jednorocznej kontroli budynk6w szpitalnych Wojew6dzkiego Szpitala Zespolonego
im. St. Rybickiego w Skierniewicach w zakresie sprawdzenia stanu technicznego element6w budynk6w, budowli
i instalacji nara2onych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczqce dzialania czynnik6w wystqpujqcych podczas
u2ytkowania zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U . z 2020 r. po2.1333
zpoLn. zmianami ).
Wykaz poszczegdlnych obiekt6w budowlanych stanowi Zalacznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
Protokoly z przeglqdu poszczeg6lnych budynk6w nale2y dostarczyd w wersji papierowej (1 egz.)
Calo3i ustugi objetej niniejszym zam6wieniem winna byi Swiadczona zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa,
powszechnie obowiqzujqcymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie, a w szczeg6lno5ci zgodnie z Ustawq
- Prawo Budowlane.
Przeglqd nie obejmuje:
- kontroli przewod6w kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) posiadamy umowQ na wykonanie w/w
czynnoSci

- pomiar6w elektrycznych byty wykonane w kwietniu 2019 roku,
2. Termin realizacji zam6wienia: do 20 listopada 2021 roku
3. Kryteria brane pod uwagQ przy ocenie ofert: cena brutto - 1OO%

4.Warunki platnoSci: nie mniej ni2 60 dni od daty otrzymania prawidfowo wystawionej faktury.
5. spos6b przygotowania oferty:
ofertq nale2y sporzqdzii w formie pisemnej w jqzyku polskim na druku formularza stanowiqcym zalqcznik do
niniejszego zapytania (Zafacznik Nr 2) .

6. Miejsce sktadania ofert:
6.1. Ofertq nale2y zfo2yi w Kancelarii Wojew6dzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanislawa Rybickiego w
Skierniewicach, 96-100 Skierniewice ul. Rybickiego 1 w zabezpieczonej kopercie zaadresowanej na Zamawiajqcego
opatrzonej napisem: ,,Ofertq no wykonanie okresowej jednorocznej kontroli budynk6w szpitatnych Wojew6dzkiego
Szpitala Zespolonego im" St, Rybickiego w Skierniewicach", na kopercie nale2y poda6 dane Wykonawcy.
7" Termin skfadania ofert: do dnia 20 paidziernika 2021 roku do godz" 14"00"

Oferty zlo2one po terminie nie bqdq rozpatrywane



Wojewodzki Szpital Zespolony
im. Stanistawa Rybickiego

w Skierniewicach

8 .Osoba do kontaktu z Wykonawcani: Beata Dro2d2ewicz
adres e-maif : b,drozdzewicz@wsz-skier.pl te\.461g34 0 720

9. Informacje dodatkowe:

9'1' Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewa2nienia postqpowania na ka2dym jego etapie bez podania prrycaTny.

9.Z.7nmawia1qcy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamie6ci informacjq na swojejstronie internetowej.
9.3' Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2Ot6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b firycnych w nruiqzku z pzetwaaaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego paeplyrvu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lnie rozpozqdzenie o ochronie danych)(Dz.Uz. UE L 119 zc/..O'2O!6, str.1)dalej,,RoDO.,
informujg 2e:.

* administratorem Pani/Pana danydr osobowych jest Wojew6dzki Szpital Zespolony im. Stanislawa Rybickiego w Skierniewicach,
ul. Rybickiego ! 96-100 Skierniewice, (6) 834e7-5e wsz.skier@lodzkie.pl,
* wszelkie informacje dotyaqce paetwarzania danych paez Administratora mo2na kierowai do Inspektora Ochrony Danydr -
Wojew6dzki Szpital Zespolony im. Stanisfawa Rybickiego w Skiemiewicach ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice pisemnie na adres
administratora lub mailowo na adres iod@wsz-skier.pltel(46)g3  08 29,
* Pani/Pana dane osobowe przetwanane bqdq na podstawie art.6 ust.1 lit,. c RODO w celu zwiqzanym z niniejs4rm zapytaniem
ofertowym prowadzonym w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego o wartodci szacunkowej nie pzekraczajqcej kwoty
130 000,00 ztotydr
* Pani/Pana dane osobowe bqdq pzechowpruane pzez okres 4 lat od dnia zakodeenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a
je2eli czas trwania umowy pzekracza 4 lata, okes pzechowywania obejmuje caly aas tnruania umowy;

* posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RoDo prawo dostqpu do danych osobowych pani/pana dotyczqcych ;
- na podstawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania pani/pana danych osobowych;
- na podstawie art" 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia paetwaaania danych osobowych z zastze2eniem

przypadk6w, o kt6rydr mowa w art. 18 ust.2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna pani/pan, 2e pzetwaaanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczqcy*r narusza pzepisy RODO;

* nie praTsluguje Pani/panu:

- w zwiqzku z art.17 ust.3 lit, b, d, lub e RoDo prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrydr mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo spneciwu, wobec pzetwaaania danych osobowych, gdp podstawq prawnq paetwarzania
Pani/Pana danydr osobowych jest art.6 ust. 1lit. c RODO"

DYREKTOR

Wojewoozkiego Sz;'tara ZesPo


