Józefów dnia 25.07.2016
P.M.341(40)2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Miejska 05-420 Józefów ul. Skłodowskiej 5/7
zapraszam do składania ofert na wykonanie Zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro:
„DOSTAWA , MONTAŻ I URUCHOMIENIE KLIMATYZATORÓW w pomieszczeniach w
siedzibie Zmawiającego”

I.

Nazwa i adres Zamawiającego

1. Zamawiającym jest Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie ul.
Skłodowskiej 5/7 .
2. Adres Zamawiającego: 05-420 Józefów ul. Skłodowskiej 5/7
REGON: 010045302-00020 NIP: 532-16-43-282
tel.: 22 7892121 ; fax: 22 7895230 .
http://spzozjozefow.pl
malgorzata.biczyk@spzozjozefow.pl
3. Godziny w których można się kontaktować: :
a) od poniedziałku do piątku: od 9:00 do 15:00,
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pn. „DOSTAWA I MONTAŻ
KLIMATYZACJI w pomieszczeniach w siedzibie Zmawiającego przy
ul.Skłodowskiej5/7”. Ilość pomieszczeń 12 ( 9 gabinetów lekarskich i 3 pomieszczenia
administracyjne)
2. Na podstawie przepisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), do niniejszego postępowania nie stosuje się
przepisów niniejszej ustawy.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 7a /2014 Dyrektora Przychodni
Miejskiej w Józefowie z dnia 24.04.2014 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro oraz zgodnie z treścią niniejszego
zapytania ofertowego.
3. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje dostawę i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach
w siedzibie SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie , w szczególności, wykonanie
następujących robót:
- dostawa ,montaż i uruchomienie klimatyzacji (jednostka zewnętrzna + wewnętrzna
w ilości 12 sztuk.

- Organizacja procesu dostawy i montaż przedmiotu zamówienie będzie ustalony z
Zamawiającym .
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie robót, na zasadach
Ogólnych od chwili przekazania gabinetów do montażu klimatyzatorów , w tym także za szkody
powstałe na skutek działania, zaniechania, osób wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu
Zamówienia.
4. Dane techniczne urządzeń klimatyzacyjnych:
- rodzaj klimatyzacji : ścienny,
- urządzenie instalowane ma być fabrycznie nowe,
- sterownik bezprzewodowy,
- klasa energetyczna A++,
- osłony na jednostki wewnętrzne (13 szt. ) z materiału kwasoodpornego zabezpieczające
przed uderzeniem ,
-wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin,
-wykonanie instalacji elektrycznej,
-wykonanie wszelkich robot budowlanych związanych z montażem urządzeń ,
- zewnętrznych ,wykonanie przekłuć i przejść przez przegrody budowlane ,
- prace poinstalacyjne ,
- rozruch urządzeń.
5. Warunkiem koniecznym złożenia oferty jest wizja lokalna w miejscu wykonywania
przedmiotu Zamówienia, tj. SP ZOZ Przychodnia miejska w Józefowie ul. Skłodowskiej 5/7 .
W powyższym zakresie należy kontaktować się z Panią Małgorzata Biczyk - Charłampowicz w
celu ustalenia terminu .
6. Przed rozpoczęciem realizacji należy przedłożyć koncepcję montażu urządzeń
klimatyzacyjnych do akceptacji Zamawiającego.
7. Na całość wykonanych robót Wykonawca winien udzielić 36 miesięcy gwarancji , licząc od dnia
bezusterkowego odbioru wykonywanych robót oraz nieodpłatny serwis gwarancyjny w okresie 3
letniej gwarancji , nie zależnie od prawa do rękojmi .
Charakterystyka obiektu
Gabinety w których instalowane będą klimatyzatory usytuowane są na południowym wschodzie i jest
ich 7 o kubaturze ok. 25 m2 i 5 gabinetów usytuowanych na południu o kubaturze ok. 25 m2
Gabinety nr 18;19a ;19 znajdują się na parterze , a gabinety numer: 20,21,22,23a;23b;26;27;28;30;
znajdują się na I piętrze .
Dobór klimatyzatorów i ich parametry powinny być dostosowane do pomieszczeń i ich wymienionego
usytuowania.
Klimatyzatory powinny zapewnić stabilność temperaturową od 18 stop. do 25 stop. C oraz nie
pogorszyć estetyki pomieszczeń. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty przyjęcia prawidłowo
wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru podpisanym przez strony bez zastrzeżeń , nie
później jednak niż do 30 sierpnia 2016 i dokumentacja powykonawczą :
- warunki gwarancji
-gwarancja opiewać będzie na 36 miesiące na urządzenia i instalacje. Urządzenia mają być sprawne
przez cały rok bez względu na porę roku i stan pogody.
-Przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego( Użytkowników) w zakresie obsługi klimatyzatorów.
Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać
badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Odbiór robót.
Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych).
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji
- przeprowadzenie wszystkich badań przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym
- przeszkolenie obsługi
- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty)
- oświadczenie kierownika robót
Serwis gwarancyjny
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis gwarancyjny polegający na wykonaniu
dwóch przeglądów gwarancyjnych w roku; jeden przed i jeden po zakończeniu sezonu letniego .
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym
zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w
postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym
zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w
postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Zamówienia,

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym
zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w
postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia.
4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym
zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w
postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia.
5)brak podstaw do wykluczenia w postępowaniu o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp .
V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia
miejska w Józefowie ul. Skłodowskiej 5/7 , w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 04 sierpnia 2016 roku

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie). Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (Firmą), albo imieniem i nazwiskiem, siedzibą albo adresem zamieszkania i
adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

Nazwa firmy Wykonawcy

SP ZOZ Przychodnia Miejska
05-420 Józefów ul. Skłodowskiej 5/7
OFERTA
Złożona dla postępowania o udzielnie Zamówienia publicznego ,którego przedmiotem jest
„ DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI w pomieszczeniach w siedzibie
Przychodni Miejskiej w Józefowie przy ul.Skłodowskiej5/7”.
Znak sprawy: P.M.341(40)2016
Nie otwierać przed dniem : 04 sierpnia 2016 roku do godz. , : 9:30

3. Oferta złożona po terminie ,zostanie nie zwłocznie zwrócona.

VI.MIEJSCE ,TERMIN ORAZ TRYB OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie publiczne ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w SP ZOZ
Przychodni Miejskiej w Józefowie ul. Skłodowskiej 5/7 w dniu 04 sierpnia 2016 roku
o godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert jest jawne
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie Zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania Zamówienia, warunków płatności zawartych w
ofercie. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie tych informacji, jako stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa.
5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie
nieobecnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w
rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i załączone do oferty.
7. Wszystkie niezapisane, wykropkowane, bądź inne puste/oznaczone miejsca w ofercie,
Wykonawca uzupełnia [wpis, postawienie pieczęci, itp.] lub wykreśla. W przypadku, gdy
jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy".
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia, określone zostały w
projekcie umowy.
9. Wraz z ofertą do niniejszego zapytania, każdy z Wykonawców składa następujące dokumenty
i oświadczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w treści zapytania
ofertowego, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
c) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru
d) Formularz cenowy – zał. nr 1
e) ofertę zał. nr 2 ,
f) oświadczenie –zał. nr 3
g) wzór umowy zał. nr 4

VIII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto – z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy) za wykonanie przedmiotu Zamówienia.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej staranności oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami wykonania
przedmiotu Zamówienia.
3. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Zamówienia.
Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.
4. Cenę brutto należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia, określone zostały w projekcie
umowy.
IX. OCENA OFERT
1. Kryterium oceny ofert stanowi:
cena brutto – 100%
Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto obejmującej wykonanie całego przedmiotu
Zamówienia, podanej w formularzu ofertowym i przeliczone wg wzoru:
najniższa oferowana cena
C= ______________________________ x 100
oferty badanej cena
2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wg powyższego kryterium oceny
ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferta może zostać przesłana
drogą e-meilową.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
X. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Małgorzata
Biczyk- Charłampwicz e-mail: malgorzata.biczyk@spzozjozefow.pl
3. W toku badania treści ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia oświadczeń lub
dokumentów i pełnomocnictw lub wzywać do złożenia wyjaśnień treści ofert.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
5.Zamawiajacy może odwołać postępowanie bez podania przyczyny także po terminie składania ofert.
Dyrektor

Załączniki:
a)
b)
c)
d)

Formularz cenowy – zał. nr 1
ofertę zał. nr 2 ,
oświadczenie –zał. nr 3
wzór umowy podpisany(parafką) zał. nr 4

