Sandomierz, dnia 21.08.2017r.

ZAPYTANIE CENOWE

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu ul. Schinzla 13 w ramach realizacji
obowiązku promocji realizowanego Projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz
budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w
Sandomierzu” nr POIS.09.01.00-00-0101/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa
medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

zaprasza do składania ofert cenowych na

ogłoszenie do prasy o zasięgu regionalnym tj. powiat sandomierski oraz powiaty sąsiednie.

załącznik nr 1. treść ogłoszenia
Dane uzupełniające:
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 września 2017 roku.
2. Ogłoszenie powinno zawierać kolorowe znaki graficzne Projektu unijnego oraz logo szpitala.
3. Znaki graficzne i informacje zamieszczone w ogłoszeniu powinny być czytelne.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat SSDŚ w Sandomierzu, faxem na nr (15) 832 35 75,
e-mailem na adres wzych@sand.pl lub pocztą na adres: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego
w Sandomierzu ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, do dnia 25.08.2017 r. godz. 12:00.
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Oferentów na ich wniosek. którzy złożyli oferty
Zamawiający poinformuje telefonicznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
Osobą

uprawnioną

do

kontaktów

z

Wykonawcami

Pan Wiesław Zych 15 833 0611 e-mail. wzych@sand.pl.

z

ramienia

Zamawiającego

jest:

Załącznik nr 1
Treść umieszczona w ogłoszeniu:

.

Szanowni Państwo!
Po raz kolejny mam okazję poinformować Państwa o zakończeniu projektu unijnego zrealizowanego przez
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Projekt pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego
lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu” jest kolejną
inwestycją zrealizowaną w ostatnich latach w naszym szpitalu.
Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana z Ministerstwem Zdrowia dnia 30.12.2016 r. Prace
związane z budową lądowiska dla helikopterów zostały zakończone w sierpniu 2017 r. Zakup nowoczesnego
sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego został zakończony w lipcu 2017 r.
Dotychczasowe miejsce na lądowanie helikopterów wymagało kompleksowej przebudowy i modernizacji,
ponieważ nie spełniało wymaganych obecnie standardów i przepisów. Stan taki ograniczył możliwość działania
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do przyjmowania helikopterów od zmierzchu do świtu co w znacznym
stopniu utrudniało możliwość sprawnego działania SOR, jak i miało ogromny wpływ na transport i pomoc
pacjentom w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Dzięki tej inwestycji możliwe jest przyjęcie osób znajdujących
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu
sanitarnego, a czas trwania transportu tych osób do oddziału nie przekroczy 5 minut licząc od momentu

lądowania helikoptera.
Efektem końcowym budowy lądowiska dla helikopterów jest decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
o wpisaniu lądowiska do ewidencji lądowisk pod nr 387, jako lądowisko przystosowane do operacji startów
i lądowań śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 5700kg zgodnie z Instrukcją Operacyjną
Lądowiska.
Lądowisko stworzy możliwość obsługi większej ilości pacjentów a wraz z zaoferowaniem im lepszej jakości
usług, spowoduje obniżenie skutków powikłań wypadkowych.
Następnym krokiem w ramach projektu było zmodernizowanie oddziału SOR poprzez zakup nowoczesnego
sprzętu diagnostycznego oraz sprzętu ratującego życie ludzkie za kwotę 1 734 540,08 zł
takiego jak: Aparat do znieczulenia z zestawem monitorującym
i wyposażeniem stanowiska do znieczulania, Przewoźny aparat RTG, Aparat Usg z funkcją dla obsługi
intensywnej terapii, Videogastroduodenoskop kompatybilny z systemem PENTEX, Videogastroskop
kompatybilny z systemem PENTEX, Videokolonoskop kompatybilny z systemem PENTEX, Diatermia
(elektrokoagulacja) z przystawką arganową, Diatermia – system elektrochirurgiczny, Respirator stacjonarny,
Respirator transportowy z butlą tlenu, Kardiomonitor na podstawie jezdnej z pomiarem: RR, ciśnienia tętniczego
i żylnego, saturacji, CO2, temperatury powierzchniowej i głębokiej, Kardiomonitor na podstawie jezdnej z
pulsoksymetrem, kapnografią, pomiarem: RR, ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną i nieinwazyjną, ciśnienia
żylnego, RR, CO2, temperatury powierzchniowej i głębokiej, Elektryczny wózek do transportu chorych, Łóżko do
intensywnej terapii, Wózek leżący do transportu pacjenta, Stół operacyjny, Lampa operacyjna wersja przejezdna,
Stół zabiegowy , Zestaw do trudnej intubacji: prowadnica i videolaryngoskop, Videolaryngoskop, Defibrylator,
Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, Ssak elektryczny, Aparat EKG, Pompa infuzyjna.
Inwestycja zakupu sprzętu medycznego i budowa lądowiska stanowi kontynuację rozbudowy i modernizacji
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu zgodnie z przyjętą strategią. Realizujemy ją między
innymi dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych i wsparciu organu założycielskiego, którym jest
Powiat Sandomierski. Całkowita zaplanowana wartość projektu to 4 165 833,54 zł.
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu w ramach dofinansowania unijnego otrzyma
maksymalnie 3 063 441,84 zł. Planowane zakończenie realizacji projektu – wrzesień 2017r. Jest to kolejne
przedsięwzięcie, współfinansowane przy udziale funduszy wspólnotowych, które pozwoliło kontynuować
strategię rozwoju szpitala i systematycznie poprawiać jakość usług medycznych .
Sandomierz , sierpień 2017r.
Dyrektor…………………………………..
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
Janusz Sikorski………………………….

www.mapadotacji.gov.pl

Oferuję wykonanie powyższego zlecenia za:
Cena netto ………………………………..zł
Podatek VAT ……………………………..zł
Cena brutto ……………………………….zł
Słownie …………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/am się z zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
…………………………dn……………….

………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

