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„Oferta przetargowa na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i 
wybuduj,  przy realizacji inwestycji pn.  „ Podniesienie jakości świadczonych usług 

poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy  
i dr. J. Łaskiego  NZOZ w Więcborku”. 

Nie otwierać przed 15 stycznia 2019 r. godz. 9:05 
10.Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone przez osobę   (osoby) 

uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub 
podmiotu innego, na zasobach którego Wykonawca polega celem spełnienia  warunków udziału 
w postępowaniu, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie z  właściwego rejestru lub 
umowie spółki. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono  udzielone w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi  jednoznacznie wynikać zakres umocowania 
do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w 
szczególności podpisania oferty i  jej złożenia. Pełnomocnictwo dla swojej ważności musi być 
złożone w oryginale lub  notarialnie poświadczonej kopii. 

 
§ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: NOVUM-MED Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 

26,  89-410 Więcbork, sekretariat (budynek D - Administracja). 
2.  Termin składania ofert upływa dnia 15.01.2019r o godz. 9:00 
3.  Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.01.2019r o godz. 9:05 w siedzibie Zamawiającego jw., 
     (budynek D - Administracja). 
4.  Otwarcie ofert jest jawne. 
5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
     na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a  

także      informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz 
warunków      płatności zawartych w ofertach. 

7.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej  informacje      dotyczące: 

  1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
  2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
  3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
 w ofertach. 
 
§ 13. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 

realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z 
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Podstawę wyliczenia ceny stanowią postanowienia § 3 SIWZ, w tym : 
- Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) wraz z doprecyzowaniem – załącznik  nr 5  

do  SIWZ, 
     - uzupełniający opis przedmiotu zamówienia załącznik  nr 6 do SIWZ, 
     - warunki instalowania sprzętu - załącznik  nr 17 do SIWZ,   
     - projekt Umowy - załącznik  nr 10 do SIWZ, 
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające  

wprost z opisu przedmiotu zamówienia dokonanego zgodnie ust. 2, jak również koszty nie ujęte 
bądź też wprost   nie wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a bez których nie można 
prawidłowo wykonać zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także ewentualny koszt uzyskania 
wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, obsługi serwisowej urządzeń 
na okres  udzielonej przez Wykonawców gwarancji itd. 


