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Piekoszów, dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 

 

Samorządowy Zakład Podstawowej  

Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie 

ul. Częstochowska 75 

26-065 Piekoszów 

 

 

 

 

W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę, montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego do budynku 

SZPOZ Piekoszów oraz okablowanie sieciowe pomieszczeń w ramach projektu pn.: 

„Poprawa jakości i dostępności świadczeń  zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług 

w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz 

Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach”, 

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie (dalej: 

„Zamawiający”) zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego 

przedmiotu zamówienia, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia. 

 

Przed złożeniem propozycji ceny należy zapoznać się przedmiarem robót, który 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, opisem przedmiotu zamówienia, 

który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz rysunkami, które stanowią 

Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi 

również przynajmniej 5 letnia gwarancja na agregat prądotwórczy oraz przynajmniej 

25 letnia gwarancja na okablowanie strukturalne. Cenę serwisu gwarancyjnego 

należy uwzględnić w szacowanym wynagrodzeniu. 

 

Dokumentacja postępowania znajduje się również na stronie internetowej: 

http://przychodniapiekoszow.pl/index.php/przetargi 

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie szacowanej wartości zamówienia wyłącznie w wersji 

elektronicznej do dnia 17 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00 na adres: 

przetargi@przychodniapiekoszow.pl Propozycję należy przesłać według wzoru 

zawartego w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania. 

 

http://przychodniapiekoszow.pl/index.php/przetargi
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Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz nie stanowi 

zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 

 

Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: 

przetargi@przychodniapiekoszow.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Przedmiar robót; 

2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia; 

3. Załącznik nr 3 – Rysunki; 

4. Załącznik nr 4 – Formularz wyceny.  
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