Pruszków, dnia ....... lipca 2013 r.

ADRESAT:
.Gazeta WPR..........................................................
………………………………………...

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zamieszczenie ogłoszeń prasowych o
następującej treści

dla rozwoju Mazowsza
Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ
05-800 Pruszków, ul. Warsztatowa 1 NIP: 534-20-17-762 Regon: 010648673
Tel. (22) 770-94-99 Faks: (22) 770-94-80
email: sekretariat@szpk.pl
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dla rozwoju Mazowsza

Urząd
Województwa
Mazowieckiego
Szpital Kolejowy
im.Marszałkowski
dr med. Włodzimierza
Roeflera
w Pruszkowie Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej jest Beneficjentem projektu pn. „Termomodernizacja Szpitala
Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania" o
wartości łącznej ponad 1,6 mln złotych.
Ww. inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”
Działania "4.3 – „Ochrona powietrza, energetyka” – Schemat II „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Współfinansowanie ze
środków EFRR wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych, tj. ponad 1 mln zł.
Przedmiotowy projekt obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji solarnej, włącznie z wymianą istniejących i doposażeniem w kolejne
kolektory słoneczne oraz przebudowę węzłów cieplnych Szpitala na potrzeby ciepłej wody
użytkowej, jak również docieplenie stropodachu budynku Łącznika.
Celem projektu jest osiągniecie efektu ekologicznego i ekonomicznego, dzięki zainstalowaniu w
Szpitalu Kolejowym energooszczędnego źródła energii cieplnej, wykorzystującego odnawialne
źródła energii, tj. energii słonecznej, na potrzeby funkcjonowania obiektu, a więc sprawnego
realizowania świadczeń medycznych w wysokiej jakości.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia, zostanie zminimalizowane zapotrzebowanie na energię i
ciepło, zmniejszone zużycie energii pierwotnej, co pozwoli także na ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery oraz osiągnięcie pozytywnego efektu ekonomicznego - zmniejszeni
kosztów funkcjonowania.
Realizacja przedmiotowego projektu zakończy się w III kwartale 2013 r.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego
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Termin wykonania: w najbliższym numerze
Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WYSTAWIENIA DWÓCH FAKTUR VAT, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM
BĘDZIE każde pojedyncze ogłoszenie
PROSZĘ O PRZESŁANIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA OFERTOWEGO DO DNIA .15LIPCA
2013 r.:
- w wersji papierowej do Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie
SPZOZ, ul. Warsztatowa 1, sekretariat piętro 1
- faxem - tel.: 0 22 77 09 480;
- e-mailem - skan wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego formularza ofertowego proszę
przesłać na adres: pacocha@szpk.pl
W załączeniu – wzór formularza ofertowego.
…
Pruszków dnia 9.07.2013
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FORMULARZ OFERTOWY
Ogłoszenie
Pierwsza strona gazety wymiary ogłoszenia 170x200 cena netto jednego ogłoszenia ………
cena brutto …..
trzecia strona gazety / wymiary jw. / cena netto jednego ogłoszenia …….cena brutto
Oferowane ogłoszenia będą zawierały treść według wymogów Zamawiającego zawartych w zapytaniu
ofertowym.
Oświadczamy, że akceptujemy wymóg Zamawiającego o wystawieniu dwóch FV dla ww. zakresu,
po 1 ogłoszeniu na jednej FV.
Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV na podstawie podpisanego
przez obydwie strony protokołu odbioru.

………………………………..
Podpis osoby upoważnionej w imieniu oferenta

Pieczęć firmowa oferenta
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