
ZO 09/20 Grajewo, dnia 16.12.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zainstalowanie płatnej telewizji szpitalnej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie zaprasza do złożenia oferty na zainstalowanie 

płatnej telewizji szpitalnej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela

Ul. Konstytucji 3 Maja 34

19-200 Grajewo

NIP: 719-13-61-728

e-mail: dzp@szpital-grajewo.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zainstalowanie płatnej telewizji szpitalnej.
2. Oferent  zainstaluje  system  płatnej  telewizji  szpitalnej  (STS)  przeznaczony  do  odpłatnego

odbioru programów telewizyjnych w miejscach uzgodnionych.

3. Oferent przeprowadzi wizję lokalną w celu ustalenia liczby odbiorników telewizyjnych. Wizja
lokalna  odbędzie  się  dnia 21.12.2020  r.  z  zachowaniem  przestrzegania  zaleceń sanitarno  –
epidemiologicznych.

4. Oferent wykona prace montażowe bez zakłócania prawidłowego funkcjonowania szpitala.

5. W skład STS wchodzi:
◦ studio antenowe do odbioru programów,
◦ instalacja antenowa i zasilająca,
◦ odbiorniki telewizyjne LED, 
◦ regulowane mocowania telewizorów do ściany lub sufitu,
◦ wpłatomaty wielomonetowe zbiorcze zamontowane na każdym oddziale na korytarzu, 
◦ piloty do każdego odbiornika, 
◦ kieszenie na piloty, 
◦ rozmieniarka banknotów, 

6. Warunki techniczne:
◦ telewizory kolorowe LCD minimum 32 calowe sterowane pilotem,
◦ mocowanie odbiornika,
◦ uchwyt na pilota.
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7. Szpital zezwala Oferentowi na pobieranie opłat za korzystanie z urządzeń do odbioru programów
telewizji publicznej w wysokości nie wyżej niż 2 zł za 1 godzinę odbioru. 

8. Oferta programowa minimalna:
Kanały  TV  płatne  (minimum  25  programów  polskojęzycznych):  kanały  dostępne  w
naziemnej telewizji cyfrowej, kanały satelitarne, polskojęzyczne kanały dla dzieci (bajki).

9. Oferent zobowiązany jest również do:  dostawy i montażu 2 odbiorników TV LED min. 50” 
rozmieszczonych  w  miejscach  ustalonych  ze  szpitalem  w  celu  wyświetlania  darmowych  
komunikatów lub programów dla pacjentów.

3. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA:

1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,
2. znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i 

terminowe wykonanie zamówienia,
3. nie otwarto jego  likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
4. złoży ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

60 dni od dnia podpisania umowy.

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o cenę brutto podaną przez Wykonawcę.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował wysokością kwoty za 1 zamontowany
odbiornik, jako minimalną kwotę przyjmuje się 37 zł netto/m-c za odbiornik.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.12.2020 r. do godz. 12.00 na adres: dzp@szpital-grajewo.pl lub
na adres Zamawiającego podany w punkcie nr 1 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zapytanie
ofertowe ZO 09/20 na zainstalowanie telewizji szpitalnej”.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. 
113, I piętro Administracja.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- wykaz miejsc do zainstalowania telewizorów (Załącznik nr 2)
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- podpisane oświadczenie ( Załącznik nr 3 )

- zaparafowany wzór umowy ( Załącznik nr 4 )

8. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Wykonawca zobowiązuje się po wyborze jego oferty do podpisania umowy (Załącznik nr 4) 
w terminie ustalonym z Zamawiającym na okres 7 lat.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania 
jakiejkolwiek z ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9. KONTAKT:

Wykonawca może zwrócić się z zapytaniem dot. treści zapytania ofertowego pisemnie na adres:
m.formejster@szpital-grajewo.pl. 
Uprawniona do kontaktów w Wykonawcami jest Milena Formejster 601 217 946, 86 272 36 13 

         Dyrektor 

  Szpitala Ogólnego

     im. dr W. Ginela w Grajewie

         lek. med. Sebastian Wysocki
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