
Treść ogłoszenia 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert 
cenowych na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków 
zarządzanych przez Akademicki Szpital Kliniczny we  Wrocławiu  -  kontrola 5 letnia w 
tym okresowa roczna. 
1. Kontrolę stanu budynków należy przeprowadzić zgodnie  z przepisami Prawa 

budowlanego      ( art. 62)   oraz przepisami związanymi w tym zakresie.    
2. Kontrola nie obejmuje pomiarów instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej oraz 

sprawdzenia szczelności instalacji gazowej przy pomocy przyrządów.
3. Wykaz budynków podlegających kontroli : budynki - B”; „Fb” , „H” , „J” , „K” – 

Podstawowe dane techniczne budynków  określa   Załącznik nr 1 
4. Termin wykonania  kontroli – należy przeprowadzić w terminie  do 30.05.2012 r.
5. Warunkiem  złożenia oferty jest  oświadczenie oferenta o wykonaniu co najmniej trzech 

kontroli okresowej ( 5 letniej)  stanu technicznego budynków w okresie ostatnich 3 lat.  
6.  Złożenie przez oferenta oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych 

( uprawnienia budowlane)  niezbędnych do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego 
wymaganych prawem budowlanym.  W zakresie instalacji  elektrycznej , sanitarnej i 
węzłów cieplnych poza uprawnieniami budowlanymi wymagane jest posiadanie uprawnień 
dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Oferent 
przedstawi dokumenty przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

7. Ofertę należy złożyć wg wzoru na załączonym druku – zał. Nr 2

Składanie ofert : 
Oferty należy składać do dnia:  4.05.2012 r. do godz. 12. 00 w kancelarii  Szpitala     
– ul. Borowska 213 – parter budynek „H”.  lub przesłać na adres: 

Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ul. Borowska 213;  50- 556 Wrocław 
W przypadku składania oferty  w siedzibie zamawiającego lub pocztą  na kopercie  należy 
umieścić napis:
 „Wykonanie 5-letnich kontroli stanu technicznego budynków  ”          
 
   Dopuszcza się złożenie oferty pocztą elektroniczną :
- adres  e-mail  duo@aszk.wroc.pl
- fax  nr (071) 733012 09

Szczegółowe  informacje można uzyskać pod numerami telefonów : 
- sprawy energetyczne -( 071) 733-11-17
- sprawy budowlane  -( 071) 733-11-1



Załącznik nr 1

WYKAZ BUDYNKÓW

Budynek
Ilość 
kondygna
cji 

Pow.
zabudowy 
m2

Pow. 
użytkowa 
m2

Kubatura 
m3 Wykaz instalacji

"H"
Budynek 
administracyjny

4-7część 
budynku

1 867,00     3 221,60 28 187,00
elektryczna; odgromowa; wod-kan;. c.o ( 
zasilanie z FORTUM ); wentylacja 
mechaniczna ; klimatyzacja ; sieć 
logiczna ; instal. gazów medycznych ; 
p.poż, (Sygnalizacja alarmu pożaru, 
oddymianie klatek schodowych , 
hydrantów wewnętrznych , oświetlenia 
ewakuacyjnego).

"B"
Blok łóżkowy 7 2 663,00 15 277,20 64 139,00 elektryczna; odgromowa;  wod-kan ,

c.o -   zasilanie z FORTUM ,
      -  węzeł cieplny ASK,
instalacja pary,
wentylacja mechaniczna ,
klimatyzacja ,
sieć logiczna ,
instal. gazów medycznych ,
p.poż, (Sygnalizacja alarmu pożaru, 
oddymianie klatek schodowych , 
hydrantów wewn, oświetlenia 
ewakuacyjnego).
W budynku „J” -stała instalacja gaśnicza 
( tryskacze, zraszacze)

"Fb"
Zaplecze 
administracyjno 
diagnostyczne 
budynku 
łóżkowego

7 2 196,00  11 793,60 50 580,00

"J"
Blok operacyjny, 
Zakład Radiologii, 
Sterylizacja

4 6 402,00   1 8750,00 85 594,00

"K"
Apteka , SOR , 
Kliniki

5 3 058,80  9 742,60 42 927,60

RAZEM 16 186,00 58 785,00 271 427,60

                                                                                                                          



                                                                                                                                Załącznik nr 2 

………………………..
pieczątka oferenta                                                                               dnia..............................

Akademicki Szpital Kliniczny 
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

                                                         
OFERTA

Odpowiadając  na  skierowane  do  nas  zapytanie  ofertowe  dotyczące  zamówienia 
publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami),  pod nazwą:

„Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków zarządzanych przez 
Akademicki Szpital Kliniczny we  Wrocławiu  -  kontrola 5 letnia w tym okresowa 
roczna” 
składamy ofertę cenową o treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Nazwa budynku Cena netto VAT Cena brutto
"B" -  Blok łóżkowy

"Fb" -  Zaplecze administracyjno
            diagnostyczne budynku łóżkowego

"H"   -  Budynek administracyjny

"J"   -  Blok operacyjny, Zakład Radiologii, 

            Sterylizacja

"K"  -  Apteka , SOR , Kliniki

RAZEM

2. Cena  netto...............................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT    .......%       .........................................................................zł.
Cena brutto .........................................................................................................................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Przyjmujemy do  realizacji  postawione  przez  zamawiającego,  w zapytaniu  ofertowym, 
warunki 

3.  Oświadczamy,  że  firma  jest  płatnikiem  podatku  VAT  o  numerze  identyfikacyjnym  
NIP  .......................................................

Załączniki: 
. Oświadczenie o wykonaniu 5 letnich  kontroli 
- dokumenty o posiadaniu kwalifikacji zawodowych i przynależności do Izby Budownictwa.
     

                                                                              ............................................................
                                                                                 podpis osoby upoważnionej 


