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Sokołów Podlaski, 21.08.2019 r.

1. W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia,
zapraszamy Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny ofertowej w poniższym zakresie
Opracowanie projektu technicznego polegającego na przystosowaniu:
1. drzwi wejściowych i wykonaniu zadaszenia celem dostosowania do potrzeb pacjentów ze
szczególnymi potrzebami tj. osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o
ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabowidzących; osób z
niepełnosprawnością słuchu; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnością psychiczną i
intelektualną; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w
tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także
z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również
dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.
2.dostosowanie rejestracji dla potrzeb pacjentów ze szczególnymi potrzebami
w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-000044/18) - Działanie 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie
ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług
zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Szczegółowy opis Standardów Dostępności znajduje się w załączniku do rozeznania
cenowego
W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie ..................................................
(wpisać np. ceny jednostkowej netto oraz ceny brutto w zł).
3. Proponowany termin wykonania zamówienia to ….......................
4. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie
cenowe rynku wśród firm działających w branży projektowej oraz uzyskanie wiedzy na temat
kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
5. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 03.09.2019 r do
godz. 11.00 w formie pisemnej na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5 oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej zp@spzozsokolow.pl.
6. W razie potrzeby proszę o kontakt z : Miłkowska Zdzisława 25 781-73-19
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