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ZP/25/2019                                                                                                 Warszawa, dnia 22 maja 2019 r. 
 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm./ 

 

1.  Zamawiający:   

Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze Sp. z o.o., ul. Mehoffera 72/74; 03-131 Warszawa 

2. Przedmiot postępowania: 

 
„Przebudowa układu pomiarowego kompleksu zlokalizowanego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 

należącego do  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o.” 

Kod  CPV:    
45.31.00.00-3 -  roboty instalacyjne elektryczne 
50.71.10.00-2  - usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych. 

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

W terminie 30 dni od dnia wejścia na budowę. 

 

4. Kryteria oceny ofert:  100 % cena. 

 

 5. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji:  

5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy układu pomiarowego kompleksu SCOL 
zlokalizowanego przy u. Mehoffera 73/72 w Warszawie, należącego do Stołecznego Centrum 
Opiekuńczo-leczniczego SP. z o. o. w  Warszawie.  

5.2 Szczegółowy zakres robót do wykonania określają załączniki do Zaproszenia:  

1) Projekt – załącznik nr 1 

2) Przedmiary robót – załącznik nr 2 

3) Formularz Ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 1.a do SIWZ; 
4) Szczegółowe kosztorysy ofertowe – wykonane wg przedmiarów – kosztorysów nakładczych 

stanowiących załącznik nr 4 
5) Wykaz osób– załącznik nr 5 do SIWZ 
6) Wzór umowy – załącznik nr 3 

 
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego 
 
Po wykonaniu prac teren prowadzenia robót należy odbudować, przywrócić do stanu poprzedniego 
 z właściwym zagęszczeniem terenu.  

 

6. Gwarancja na przedmiot zamówienia 
 
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace  na okres minimum 60 miesięcy. 



 
7. Pytania do Zamawiającego 
1)   W zakresie wykonania robót – Piotr Pindelski tel. 790 880 949  p.pindelski@scol.warszawa.pl    
2)  W zakresie procedury i złożenia oferty- Małgorzata Ludwiszewska m.ludwiszewska@scol.warszawa.pl  
tel. (22) 811 06 88 wew. 271 
 

8. Miejsce prowadzenia prac remontowych 
 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa  
Przed złożeniem oferty zaleca się  odbyć wizję lokalną na wskazany powyżej adres po telefonicznym 
zgłoszeniu do Piotr  Pindelski  tel.790 880 949  
 
9. Miejsce i termin składania ofert: 
 Oferty należy złożyć do dnia 06 czerwca 2019 r. do godziny 10:15 w Sekretariacie Zarządu  
przy   ul. Szubińskiej 4 , 01-958 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  
 przetargi@scol.warszawa.pl  
Otwarcie oferty odbędzie się  dnia 06 czerwca 2019 r. do godziny 10:30 w Dziale Zamówień publicznych 
i inwestycji p. nr 4 przy  ul. Szubińskiej 4 , 01-958 Warszawa 

10. Opis sposobu wskazania ceny 

1) Na załączonym formularzu ofertowym Załącznik nr 1, należy przedstawić cenę ofertową 
netto/VAT/brutto za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia na podstawie własnej kalkulacji. 

2) Szczegółowe kosztorysy ofertowe – wykonane wg przedmiarów – kosztorysów nakładczych . 

3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku oraz słownie. 

4) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

11. Informacje o formalnościach  

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże informacje 
wykonawcom,  którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie 
internetowej Zamawiającego www.scol@warszawa.pl/przetargi. 

2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

4) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
12. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do: 

a) odwołania postępowania 
b) do przesunięcia terminu składania ofert, 
c) negocjacji ostatecznej ceny ofertowej z wybranym wykonawcą 

 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz ofertowy 

2. Projekty 

3. Przedmiary robót 

4. Wzór umowy 

5. Informacja dla Wykonawcy w związku z RODO 

                                    ZARZĄD SPÓŁKI 
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