
 

 
 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE 
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

 
Dział Projektów Inwestycyjnych 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o zamówienie publiczne prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na 

podstawie art. 2 ust.1 pkt 1)  tejże ustawy 

 

1. Zamawiający 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM) 

Adres: ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa  

Adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa 

2. Oznaczenie postępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DPI/8/2022 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z UCK WUM powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

3. Tryb postępowania 

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego, 

zwanego dalej ZO, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019, z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy, 

3.2 Do czynności podejmowanych przez UCK WUM i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego „Zapytania ofertowego", a w sprawach 

nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

4. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku służby zdrowia – szpitala (Kat. XI) , zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru Umowy - stanowiących załączniki do niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

5. Wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia 

Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni udział co najmniej: 

-  jednej osoby posiadającej określone przepisami uprawnienia budowlane  do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która jest członkiem 
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właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz posiadającą co najmniej 5-letnie 

doświadczenie w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno–budowlanej; 

- jednej osoby posiadającej uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, nadane przez Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa, która jest wpisana na listę 

rzeczoznawców budowlanych; 

5.1 Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych uprawnień i możliwość pełnienia tym samym ww. 

funkcji łącznie przez jedną osobę.  

5.2 Usługę będącą przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego należy wykonać zgodnie z 

postanowieniami Umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Załącznikiem do wzoru Umowy jest Opis przedmiotu zamówienia wraz z archiwalnym projektem 

architektoniczno-budowlanym. 

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Przewidywany termin realizacji zamówienia ustala się na okres 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 

7. Dokumenty wymagane do przedłożenia w składanej przez Wykonawcę ofercie: 

7.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.   Opis sposobu przygotowania ofert 

8.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8.2 UCK WUM nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8.3 Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta" (zgodny w treści z załączonym do ZO wzorem formularza 

ofertowego) oraz dokumenty wymienione w pkt 7 wraz z pełnomocnictwem do podpisania oferty, o 

ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Do oferty 

należy załączyć również wyka podwykonawców (wg załącznika nr 2 do ZO) w przypadku, gdy 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy część zamówienia. 

8.4 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8.5 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. UCK WUM wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.  

8.6 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone UCK WUM w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 

9. Miejsce i termin składania ofert 

9.1 Wykonawca składa ofertę do Kierownika Działu Projektów Inwestycyjnych UCK WUM za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: adam.tarka@uckwum.pl, w terminie do 21 

mailto:adam.tarka@uckwum.pl
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lipca 2022 r. do godziny 15:00.  

9.2 Oferta otrzymana przez UCK WUM po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana. 

10. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

11.1 Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: 

cena - 100% 

Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt 
gdzie: 
Cmin – cena minimalna brutto (najkorzystniejsza) spośród zaproponowanych cen ofertowych, 
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n 

11.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów. Oferta 

najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów. 

11.3 Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku 

gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów UCK WUM nie będzie dokonywał dla tych 

ofert zaokrągleń. 

11.4 W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu UCK WUM nie będzie dokonywał jej 

oceny punktowej. 

11.5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, a kryterium ceny jest jedynym kryterium, UCK WUM wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

12. Unieważnienie postępowania 

UCK WUM zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

13. Udzielenie zamówienia. 

13.1 UCK WUM udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po 

dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11. 

13.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu podpisania 

umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem. UCK WUM nie przewiduje dodatkowych 

formalności związanych z zawarciem umowy. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

14.1 Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu oferty. 

14.2 Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym 
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Zapytaniu Ofertowym i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 

niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

14.3 Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia nie będą 

podlegały waloryzacji. 

14.4 Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


