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WSSDG /145 /2018                                                                                                 Włocławek 03.04.2018 r. 
 
Numer stępowania: PO/1 /2018 

 
 

Wszyscy zainteresowani 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
 
            

na dzierżawę powierzchni ścian w celu zainstalowania telewizji szpitalnej 
 
 
 
 
I. Sposób przygotowania oferty: 
 

1. Oferty mogą być składane osobiście, pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

2. Ofertę złożoną w formie pisemnej należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, 

komputerze lub nieścieralnym atramentem.  

3. Oferta powinna być podpisana przez Oferenta, a każda strona oferty zaparafowana.  

4. Kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem”             

i podpisane czytelnie przez upoważnioną osobę. 

5. Załączniki oferty stanowią jej integralną część. Cała oferta ma być trwale spięta.  

6. Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:  

a) dokładny dane i adres Oferenta (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer 

telefonu),  

b) numer postępowania którego przedmiotem jest Przetarg; 

c) napis określający przedmiot przetargu,  

7. Każdy oferent przedstawi tylko jedną ofertę. W związku z tym zaleca się, aby oferent uzyskał 

wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia jednej prawidłowej oferty.  

8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę działająca w imieniu Oferenta, należy do ofert dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo.  

10. O wyborze oferty Wydzierżawiający powiadomi wszystkich Oferentów o wynikach Przetargu. 

11. Przetarg jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta zaakceptowana przez 

Wydzierżawiającego, jako oferta spełniająca wszystkie wymogi formalno-prawne.  

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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12. Złożenie oferty w niniejszym Przetargu jest równoznaczne z akceptacją treści wzoru umowy 

dzierżawy Budynku i wiąże oferenta aż do momentu zawarcia umowy albo unieważnienia 

Przetargu albo odstąpienia od przeprowadzenia Przetargu. 

 

 

13. Zwycięzca Przetargu zobowiązany jest zawrzeć umowę dzierżawy w terminie do 14 dni od 

daty ogłoszenia o wyborze ofert, pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy i 

wykluczenia z przyszłych przetargów dotyczących TV szpitalnej. 

14. W przypadku nie zawarcia umowy ze zwycięzcą Przetargu Szpital może zawrzeć umowę                  

z oferentem, którego oferta będzie druga w kolejności najkorzystniejsza. 

 

 

 

II. Wywoławcza  stawka czynszu: 

 

1. Wywoławcza stawka czynszu za dzierżawę powierzchni ścian pod instalację 190szt. odbiorników TV 

wraz z urządzeniami towarzyszącymi  nie może być niższa w skali 1 miesiąca nie może być niższa niż 

4750,00 zł /  + VAT.  

2.Obowiązuje wniesienie wadium w wysokości 40 000,00.zł. Wadium ma być wniesione w pieniądzu 

na konto 75 1130 1075 0002 6165 1920 0003. 

Wadium należy wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu przetargu tj. do dnia 10 kwietnia 

2018 r. 

3.Dzierżawca będzie ponosił opłaty eksploatacyjne.  

4.Umowa zostanie zawarta na okres 10 lat. 

 

 

III. Sposób oceny oferty: 

 

Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który złoży ofertę z najwyższą wartością brutto. 

 

 

IV. Zasady uzupełniania brakujących lub wadliwych dokumentów ofertowych: 

 

Wydzierżawiający jest uprawniony do wzywania oferenta do uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia 

oferty lub dokumentów z nią związanych.  

 

Wydzierżawiający może za zgodą oferenta samodzielnie poprawiać oczywiste omyłki pisarskie lub 

rachunkowe występujące w ofercie lub stanowiących do niej dokumentów złożonych przez oferenta.  

 

W przypadku braku uzupełnienia dokumentów lub ich nie wyjaśnienia przez oferenta, jego oferta 

zostanie odrzucona. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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V. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,                  

ul. Wieniecka 49 ( II p ) Administracja, Sekretariat pok. Nr. 5 , do 13 kwietnia 2018 roku do 

godz.10.00, lub przesłać na adres Wydzierżawiającego do wyznaczonego terminu ( dla zachowania 

terminu liczy się data wpływu oferty do Wydzierżawiającego). 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Kierownik Działu Gospodarczego Łukasz Nowak,              

tel 54 412 96 37 , e-mail: lnowak@szpital.wloclawek.pl 

Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu 

Gospodarczego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

VI. Wadium 

1. Oferent jest zobowiązany przedłożyć Szpitalowi oryginał lub kserokopię (potwierdzona za 

zgodność z oryginałem) wpłaty wadium w wysokości: 40 000, 00 zł. 

2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium powinno być wpłacone na konto Szpitala: 75 1130 1075 0002 6165 1920 0003. 

4. Wadium w stosunku do oferentów, których oferta nie została wybrana jako 

najkorzystniejsza zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu Przetargu. Warunkiem 

zwrotu wadium jest dokładne określenie przez oferenta takich informacji jak: adres 

banku, numer konta, itd.  

5. Wadium nie podlega zwrotowi oferentowi, który przetarg wygrał, ale nie zawarł umowę 

dzierżawy Budynku w terminie określonym w rozdziale III ust. 9 Regulaminu lub 

oświadczył w ofercie nieprawdę.  
6. Wadium nie podlega zwrotowi oferentowi, który przetarg wygrał i zawarł umowę dzierżawy– 

wówczas wniesione wadium zostaje uznane za kaucję zabezpieczającą należyte wykonanie umowy 

przez oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w tym m.in. terminową 

płatność czynszu dzierżawnego oraz dbanie przez tegoż oferenta o stan i utrzymanie systemu 

telewizji szpitalnej. 

 

VII. Dokumenty Potwierdzające Spełnienie Warunków Uczestnictwa w Przetargu 

 

Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z formularzem ofertowym: 

1. Aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności podmiotów gospodarczych. 

2. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawiona nie 

wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania dokumentów, potwierdzająca, że 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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oferent posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na zabezpieczenie 

realizacji przedmiotowej inwestycji, 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub w wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu przetargu. 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu przetargu,. 

5. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie trzech lat przed upływem składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie w zakładach opieki 

zdrowotnej, w których zainstalowane jest co najmniej 100 odbiorników telewizyjnych, 

popartych minimum pięcioma referencjami. 

6. Kopie aktualnych umów z czterema organizacjami: Stowarzyszeniem  ,, ZAiKS ’’, ,,STOART’’, 

,,SAWP’’, ,,ZAPA’’. 

7. Aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

8. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej. 

9. Oświadczenie oferenta, że sprzęt wchodzący w skład sieci telewizyjnej w żaden sposób nie 

będzie zakłócał pracy aparatury medycznej znajdującej się w szpitalu oraz jest dopuszczony 

do stosowania na terenie Polski i posiada niezbędne certyfikaty. 

10. Wykaz dostępnych kanałów telewizyjnych oraz proponowanych stawek w ujęciu czasowym 

płaconych przez użytkownika systemu. 

11. Brak w ofercie któregokolwiek z dokumentów i oświadczeń skutkować będzie odmową 

zakwalifikowania oferty. 

12. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów muszą być poświadczone podpisem i pieczęcią za 

zgodność z oryginałem wraz z naniesioną datą potwierdzenia przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania oferenta lub posiadającą jego upoważnienie. 

 

 

 

 

 

Oferent w związku ze złożeniem oferty jest zobowiązany spełnić wymogi czy też warunki 

wynikające z Regulaminu Przetargu Cywilnego na Dzierżawę Powierzchni Należącej do 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we 

Włocławku z Przeznaczeniem na Płatną Telewizję Szpitalną. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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VIII. Załącznikami do składania oferty są: 

 

Nr 1 Szczegółowy opis  

Nr 2 Wzór umowy 

Nr 3 Regulamin Przetargu Cywilnego na Dzierżawę Powierzchni Należącej do Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku z Przeznaczeniem 

na Płatną Telewizję Szpitalną. 
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