








Załącznik nr 1 

 

Formularz oferty 

na wykonanie zamówienia o wartości od 10.000,00 zł do równowartości 30.000 euro 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

SPSK NR 1 PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Dostawa i montaż urządzenia do fizycznego uzdatniania wody oparty na technologii 
impulsowej”  

III. Nazwa i adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………………… 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ryczałtową: 

a) wartość netto: …………………………… zł 

słownie netto: …………………………………………………………………… zł 

b) podatek VAT: …………………………… zł 

c) wartość brutto:………………………… zł 

słownie brutto:…………………………………………………………………… zł 

2. Deklaruję ponadto: 

a)   termin wykonania zamówienia: 14 dni  od daty podpisania umowy 

b) okres gwarancji: 36 miesięcy liczone od daty sporządzenia 

protokołu odbioru zamontowanych urządzeń 

c) warunki płatności:  30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z 

protokołem odbioru zamontowanych 

urządzeń 

 

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu    

 

 

 

…………………………………… 

(miejscowość i data) 

 

………………………………………… 

(pieczęć, podpis Wykonawcy) 
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 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego 

POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 

 
 

 
 

 
 

e-mail:    szpital@spsk1.szn.pl www.spsk1.szn.pl 
Dyrektor Naczelny (091) 425-30-02  Pielęgniarka Naczelna (091) 425-30-06 

Z-ca d/s Lecznictwa (091) 425-30-04  Z-ca Piel. Naczelnej (Police) (091) 425-38-18 

Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych (091) 425-30-05  Centrala (091) 425-30-00 

Z-ca d/s Administracyjnych (091) 425-05-03  Sekretariat fax (Szczecin) (091) 425-30-01 

Z-ca d/s Eksploatacyjno-Technicznych (091) 425-30-03  Sekretariat /fax (Police) (091) 425-38-10/12 

 

NIP: 852-22-11-119 REGON: 000288892 Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy;  numer KRS 0000009581 

mm/ZN 

Szczecin … .01.2019 r.  
Nasz znak: DT-2316-…../2019 

 
 
 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

 
 
 

ZLECENIE 
 
 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie zleca niniejszym 
zakup, dostawę i montaż urządzenia do fizycznego uzdatniania wody w technologii   impulsu 
elektronicznego, zamontowanego na instalacji zasilającej zimnej wody użytkowej w Szpitalu. 
1. Zlecenie dotyczy wykonania prac instalacyjnych w budynku hydroforni SPSK Nr 1 PUM 

w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1.  
2. Urządzenie należy zamontować na instalacji zasilającej szpital w zimną wodę z sieci 

miejskiej o średnicy rury stalowej 6”. Średnie zużycie zimnej wody w Szpitalu w 
miesiącu wynosi  4 500,00 m3. Zakłada się max. przepływ wody w ciągu 1 godz. 
120m3/h. 
Zamontowane urządzenie musi być wyposażone w system akustyczno-optyczny, 
sygnalizujący prawidłowa pracę  oraz posiadać klasę ochronna IP54. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wysokiego standardu wykonywanych prac 
na czynnym obiekcie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia kompletny, nieużywany, 
w oryginalnych opakowaniach producentów, fabrycznie nowy, dopuszczony do 
stosowania w Polsce, posiadający wszystkie stosowne dokumenty zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. 

5. Dostawa wraz z montażem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº -  15ºº w 
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr. 1 im. Profesora Tadeusza 
Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy                    
ul. Unii Lubelskiej 1, po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Technicznym SPSK1 
PUM,   tel. 91 425 3064, 91 425 3049. 

6. Z czynności dostawy i montażu zostanie sporządzony protokół odbioru zamontowanych 
urządzeń. 

7. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji. Wszelkie poprawki w okresie 
gwarancyjnym będą wykonane na koszt Wykonawcy, w ciągu 48 godzin od dnia 
zgłoszenia usterki. 
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8. W ramach gwarancji Wykonawca dokona przeglądu technicznego urządzenia minimum 
raz w roku. 

9. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru zamontowanych 
urządzeń. 

10. Koszt dojazdu i transportu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. 
11. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagane prace do wykonania w 

celu prawidłowej pracy urządzenia oraz musi uwzględniać powyżej warunki. 
12. Cena za zakup, dostawę i wykonanie usługi wraz z materiałem potrzebnym do jej 

wykonania ustalono na kwotę ryczałtową …,.. zł netto+VAT (słowni: ………   zł 
netto+VAT); …,.. zł brutto, na podstawie oferty dostarczonej w dniu 21.08.2019 r. 

13. Termin wykonania robót : do 14 dni roboczych od daty podpisania zlecenia.   
14. Na wszelkie wykonane powyżej prace Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 m-cy 

liczone od daty podpisania zlecenia. 
15. Za opóźnienie w wykonywaniu zlecenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 
16. Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury wraz z 

bezusterkowym protokołem potwierdzającym wykonanie i odbiór robót. 
 
 
 
 
 


