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OGLOSZENIE
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawla II w Belchatowie, ul. Czaplinecka 123, 97-400 Belchatów
oglasza pisemny konkurs ofert na zainstalowanie odbiorników TV wraz z urzadzeniami wrzutowymi
pozwalajacymi na ogladanie telewizji dla pacjentów przebywajacych na 26 oddzialach.
W chwili obecnej w Szpitalu jest 110 telewizorów.
Oferent powinien zainstalowac telewizory o przekatnej ekranu co najmniej 21 cali i kolorowym
wyswietlaczem.
Cena wywolawcza za 1 odbiornik wynosi 12,00 zl netto miesiecznie.
Oferent placil bedzie za ilosc zainstalowanych odbiorników plus ryczalt za energie elektryczna od
kazdego z urzadzen.
W celu prawidlowego zlozenia oferty Oferent powinien dokonac wizji lokalnej pomieszczen,
w których ma byc zamontowany system telewizji platnej.
Oferent powinien równiez udostepnic pacjentom wybór kilka lub kilkanascie kanalów telewizyjnych.
Szpital nie ponosi zadnych kosztów zwiazanych z instalacja antenowa i wyposazeniem w telewizory
oraz w aparaty wrzutowe.
Do konkursu moga przystapic Oferenci posiadajacy praktyke w zakresie swiadczenia uslugi
systemu bedacego przedmiotem konkursu co udokumentuja odpowiednimi referencjami lub innymi
swiadectwami.
Oferty konkursowe zawierajace proponowana stawke netto i brutto za odbiornik w skali
miesiaca nalezy umiescic w kopercie zaadresowanej - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawla II,
97-400 Belchatów, ul. Czaplinecka 123 z dopiskiem "konkurs - odbiorniki TV" i zlozyc do dnia
01.03.2010r do godz. 11 :00 w sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
(pok. 18) Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawla II.
Do oferty nalezy dolaczyc aktualny
ewidencji dzialalnosci gospodarczej.
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Ponadto do oferty nalezy zalaczyc cennik okreslajacy odplatnosc' za dostep do programów
telewizyjnych oferowanych w ramach Sieci w wysokosci brutto za 1,2,4,6
itd. godzin odbioru.
Wszelkie koszty z przygotowaniem
i przeslaniem oferty ponosi Oferent.
Szczególowe dane oraz blizszych informacji udziela Kierownik Dzialu Administracyjno-Gospodarczego
pokój 42, te1./44/63 58249, tel. kom. 5030377 89.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 01.03.2010r.
moga byc obecni na otwarciu ofert.
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Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Szpital zastrzega sobie prawo do uniewaznienia

konkursu bez podania przyczyn.
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