Załącznik nr 11 do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych realizowanych w Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Warszawa, 2020-04-02
WZ.230.1.2020
2020-07094

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia
(dotyczy postępowań o których mowa w § 19 Regulaminu)
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, ul Stanisława Dubois 5A,
przekazuje zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.
Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając niżej przedstawione informacje.
1. Przedmiot zamówienia
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą „Zakup złącza
elektrycznego wraz ze sterowaniem na potrzeby zapewnienia zasilania przez zapasowy agregat
prądotwórczy serwerowni Centrum oraz wykonanie kalibracji układu paliwowego w posiadanym
agregacie.”
Zakres zamówienia (ilość, okres obowiązywania umowy):
1) obliczenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz
kalibracji układu paliwowego;
2) wspomaganie Zamawiającego w procesie wyboru wykonawcy projektu budowlanego
i robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją PFU.
2. Pożądany/nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: do 20 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy/realizacji zlecenia.
3. Pozostałe, wymagane przez Zamawiającego warunki niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia: w
1) warunki płatności: 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT lub
rachunku do siedziby Zamawiającego.
2) sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w okresie realizacji projektu
budowlanego i robót budowlanych, jeżeli roboty budowlane rozpoczną się nie później niż
w ciągu 12 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.
4. Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy udzielić, nie później niż do dnia 6 kwietnia 2020 r., do
godz. 16:00, pocztą elektroniczną na adres i.balcerzak@csioz.gov.pl
5. Zapytanie może być z ważnych powodów unieważnione lub odwołane w każdym czasie, o czym
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
6. Zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
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7. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie może skutkować
zaproszeniem do negocjacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia lub zawarcia umowy,
której przedmiot został określony w pkt 1.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – OPZ
2. Załącznik nr 1 do OPZ – Wytyczne do OPZ
3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
2020-04-02 (-) Piotr Matyjasik
(data, podpis kierownika wnioskodawcy)

* jeśli dotyczy
Sporządziła: Balcerzak Iwona
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