OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
na usługi serwisowe ambulansów będących w posiadaniu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
z Przychodnią w Sopocie
1. Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
z Przychodnią w Sopocie, ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot.
2. Jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie
Dział Techniczny, ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot
3. Tryb postępowania
1.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia ofertowego prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego na podstawie wewnętrznych przepisów w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z
Przychodnią w Sopocie.

2.

Zamawiający zastrzega sobie:

1) Prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez dokonywania wyboru którejkolwiek
z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania. Z tytułu zamknięcia
postępowania o zamówienie Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
2) Prawo do unieważnienia całości postępowania o zamówienie lub części, jeżeli: nie wpłynęła żadna ważna
oferta, wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia nie leży w interesie Miejskiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, nie ma możliwości finansowania zamówienia, w
szczególności najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na zakup i nie przyznano
dodatkowych

środków

finansowych,

postępowanie

o zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością w całości lub części.
3) że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy na piśmie. Żadna informacja
i deklaracja

ze

strony

Zamawiającego

przekazana

na

etapie

przygotowania

i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy,
4) prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu
zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie postępowania.
4. Przedmiot Zapytania ofertowego
1. Przedmiotem zapytanie jest:
a)

b)

c)
d)
e)

utrzymanie
w
zdolności
techniczno-eksploatacyjnej
i
ruchowej
oraz
utrzymanie
w nieprzerwanym bezawaryjnym działaniu pojazdów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, a w szczególności wykonywanie konserwacji, napraw łącznie z montażem, wymianą
elementów uszkodzonych, zużytych, niesprawnych i przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami
producenta i obowiązującymi przepisami oraz innych czynności wynikających z bieżącej eksploatacji,
sprowadzanie brakujących części zamiennych (czas oczekiwania na części sprowadzane z Polski nie
może przekraczać 24 godzin; czas oczekiwania na sprowadzenie brakujących części z zagranicy nie
może przekraczać 10 dni roboczych),
prowadzenie rejestru komputerowego wykonanych przeglądów, konserwacji, napraw oraz innych
czynności serwisowych oraz zastosowanych części zamiennych,
naprawa uszkodzonej karoserii,
usługa holowania pojazdów 24h z miejsca i do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego,

f)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przedmiot zamówienia tj. kwota za roboczogodzinę obejmuje również odbiór uszkodzonych i zwrot
naprawionych pojazdów z i do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
g) Okresowe przeglądy serwisowe Wykonawca będzie wykonywać zgodnie z zakresem i częstotliwością
wynikającą z książki serwisowej oraz warunków eksploatacji właściwych dla danego pojazdu określonych
przez producenta, po upływie określonego czasookresu lub po przekroczeniu określonego w kilometrach
przebiegu – w zależności co nastąpi pierwsze.
h) Naprawy będą wykonywane w pojazdach nieobjętych gwarancją producenta oraz w pojazdach
objętych ważną gwarancją producenta, które nie zostały uznane za naprawy gwarancyjne.
i) Usługi wykonywane będą zgodnie z normami czasowymi ustalonymi przez producenta dla danej marki
według AUDATEX, EUROTAX lub innego równoważnego programu określającego normy czasochłonności
dla napraw samochodów objętych niniejszą umową.
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia co do rodzaju
czynności jak i ilości pojazdów, ze względu na aktualne potrzeby Zamawiającego.
k) usługi wulkanizacyjne w tym wymiana kół w miejscu awarii,
l) zapewnienie dostępności materiałów i części,
m) potwierdzanie przeglądów po wykonaniu usług z odpowiednim wpisem w książce serwisowej,
n) udzielenie 12 – miesięcznej gwarancji na wykonane usługi oraz wymienione części
i podzespoły,
W skład bieżących konserwacji i przeglądów wchodzą wszystkie czynności serwisowo – konserwacyjne
określone przez producenta pojazdu.
Z przedmiotu zamówienia wyłączone są drobne materiały eksploatacyjne połączone ze zwykłym używaniem
ambulansów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
KOD CPV:
50112100-4 Usługi w zakresie napraw samochodów

5. Miejsce oraz sposób zamieszczenia ZAPYTANIA
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
www.msprsopot.pl
6. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę można złożyć wyłącznie:
a)

Za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@msprsopot.pl, W temacie wiadomości należy
wpisać „oferta na usługi serwisowe ambulansów będących w posiadaniu Miejskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie”. Przez formę elektroniczną Zamawiający rozumie przesłanie
pocztą elektroniczną własnoręcznie podpisanej oferty zeskanowanej i przesłanej w formacie pliku pdf
lub jpg lub innego, z którego da się odczytać podpisaną własnoręcznie ofertę. Oferty, które nie będą
posiadały własnoręcznego podpisu będą uważane za nieważne.

Termin: ofertę należy złożyć do 09.12.2021 rok do godziny 23:59.
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