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Włocławek, dnia 19 kwietnia 2022 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DZP / 29 / 2022 

 I. ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku  

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  

NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku  

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz 

zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 

błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako 

wsparcie systemu ochrony zdrowia w  warunkach epidemiologicznych", zleci opracowanie 

dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki w ramach: 

WEZWANIA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W TRYBIE 
POZAKONKURSOWYM 

Nabór nr RPKP.13.01.00-IZ.00-04-10R/22 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 

Oś priorytetowa 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19  

i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki 

zwiększającej jej odporność 

Działanie 13.1. Odporności systemu ochrony zdrowia 

zakończone napisaniem i złożeniem w imieniu Szpitala dokumentacji/studium wykonalności zgodnej  

z regulaminem postępowania wraz ze wszystkimi obowiązującymi załącznikami i dokumentami. 

W związku z powyższym proszę o przedstawienie swojej oferty cenowej na: 

• przygotowanie kompletnej dokumentacji/studium wykonalności ze wszystkimi załącznikami 

wymaganymi specyfikacją i  regulaminem postępowania, 

• złożenie w/w dokumentacji w imieniu Szpitala w miejscu i terminie przewidzianym  

w regulaminie postępowania, 

• opracowywanie i dokonywanie terminowe uzupełnień, odpowiedzi na pytania i uwagi – zgodnie 

z terminami podanymi na pismach Instytucji organizującej, 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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• uzupełnienie wszelkich dokumentów celem umożliwienia podpisania umowy  

o dofinansowanie. 

W ofercie należy podać wartość netto i brutto wykonania całego zadania. W przypadku składania oferty 

przez osobę fizyczną należy podać wartość brutto. 

Wykonawca rozpoczynając współpracę sprawdzi dokładnie posiadaną przez Szpital dokumentację,  

a w przypadku dokumentów, których Szpital nie posiada, a które wymagane są dla celów złożenia 

wniosku uzyska je we własnym zakresie. Zamawiający udzieli w tym zakresie stosownych 

pełnomocnictw lub złoży w wyznaczonym miejscu i terminie przygotowane przez Wykonawcę 

wnioski/pisma o wydanie dokumentacji, przy czym Wykonawca może być podmiotem wskazanym do 

kontaktu. 

Cena winna uwzględniać w szczególności wykonanie ewentualnej aktualizacji wynikającej m.in. ze 

zmiany przepisów, wytycznych z Instytucji Zarządzającej, przygotowanie wszelkich uzupełnień  

i odpowiedzi, prowadzenie korespondencji oraz uzupełnienie ewentualnych braków formalnych  

i merytorycznych.  

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn lub 

korekty zamówienia. 

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Katarzyna Jabłońska tel. 54 412 98 88., e-mail: 

inwestycje.wsswloclawek@gmail.com  

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę na wykonanie powyższego należy złożyć do dnia 21.04.2022 r. do godziny 13.00 osobiście, na 

adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, 87-800 Włocławek ul. Wieniecka 49, 

ADMINISTRACJA lub na adres e-mail: sekretariat@szpital.wloclawek.pl  

IV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Projekt umowy 

2. Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym: nabór nr 

RPKP.13.01.00-IZ-.00-04-10R/22. 

 

/podpis w aktach/ 

Karolina Welka 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku 

 

 

 

 

 

SPORZĄDZIŁA: K.Welka  

e-mail: sekretariat@szpital.wloclawek.pl, tel. 54 412 9461 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
mailto:inwestycje.wsswloclawek@gmail.com
mailto:sekretariat@szpital.wloclawek.pl
mailto:sekretariat@szpital.wloclawek.pl

