ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
1) zakup, dostawa, montaż i uruchomienie czterech urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń
biurowych znajdujących się w budynku IMGW-PIB;
2) montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku IMGW-PIB.
Zakres usługi
Zamawiający wymaga dostawy i montażu klimatyzatorów:
1) fabrycznie nowych i zgodnych z obowiązującymi normami;
2) uwzględniających najnowsze rozwiązania z punktu widzenia wydajności, ochrony środowiska oraz z
punktu widzenia konstrukcyjnego;
3) powinny być zasilane z sieci elektrycznej jednofazowej, 230 V; 50 Hz;
4) posiadających klasę energetyczną urządzeń nie niższą niż A;
5) sterowanych jednostkami wewnętrznymi za pomocą bezprzewodowego pilota lub panelu
naściennego, osobnych dla każdej jednostki wewnętrznej;
6) posiadających oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady
Europejskiej określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE).
Wykonawca musi posiadać aktualny
klimatyzacyjnych na dany rok sprzedaży.
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Gwarancja na urządzenia: 5 lat.
Termin realizacji: 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Oferta:
Ofertę należy przedstawić według poniższego wzoru:
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:
1. Dostawa i montaż i uruchomienie urządzeń:
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Oferta na dostawę urządzeń powinna zawierać nazwę producenta, typ, model urządzenia oraz jego
kartę katalogową.

2. Montaż urządzenia:
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Wymagania:
1) wykonanie w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie usługi objęte przedmiotem zamówienia, tj. zakupu oraz montażu urządzeń
klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych (lub usługowych) dla co najmniej 3 obiektów
budowlanych. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykaz wykonanych lub wykonywanych
usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług (referencje, protokoły
odbioru itp.);
2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował niezbędną ilością pracowników, oraz odpowiednimi uprawnieniami w tym:
a) Certyfikat dla Firm F-gazy;
b) Uprawnienia SEP.
Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawcę osobami niezbędnymi do realizacji usługi będzie
wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zapytania lub będą uczestniczyć w wykonywaniu
przedmiotu zapytania, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi;
3) zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, będącemu
płatnikiem podatku VAT.
Kontakt:
Osobą do kontaktu jest ze strony Zamawiającego jest p. Weronika
tel. 22 56 94 423, kom.: 503-112-153, e-mail: weronika.zdrojkowska@imgw.pl.

Zdrojkowska,

Wizja lokalna:
Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej, której termin wyznacza na dzień 23 czerwca 2017r. na
godzinę 10:00.
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać na podany adres e-mailowy do dnia 28 czerwca 2017r.

