Warszawa, 16.04.2021 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
Przeglądy serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach IMGW-PIB w Gdyni przy ulicy
Waszyngtona 42, zgodnie z załącznikiem nr 1 określającym rodzaj urządzeń i wymagany termin przeglądów.
Termin realizacji zamówienia:
Pierwszy przegląd do 31 maja 2021 r., drugi przegląd w listopadzie 2021 r.
Kryteria oceny oferty: Cena netto (waga 100%)
Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który
zaoferuje
najniższą
łączną
cenę
usług
oraz
co
do
którego
oferty
ustalono,
iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Inne istotne warunki zamówienia:
Zakres usługi obejmuje między innymi: czyszczenie, dezynfekcję, prace związane z sprawdzeniem stanu
technicznego urządzeń.
Czynności serwisowe (przeglądy) obejmować będą:
1) ogólną ocenę stanu technicznego urządzeń;
2) test urządzeń – reakcja na zadane parametry;
3) wymianę lub czyszczenie filtrów powietrza obiegowego;
4) sprawdzenie poprawności zamocowania zespołu silnika i wentylatora;
5) płukanie parownika detergentem lub przy pomocy wytwornicy parowej (usuwanie glonów);
6) sprawdzenie drożności tac ociekowych i instalacji odprowadzenia kondensatu;
7) sprawdzenie stanu pompek kondensatu – czyszczenie;
8) sprawdzenie poprawności działania obiegu chłodniczego;
9) sprawdzenie zabezpieczeń ciśnieniowych (presostaty);
10) kontrolę i regulację regulatorów ciśnienia skraplania;
11) sprawdzenie i regulację stopnia przegrzania;
12) sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej;
13) sprawdzenie stanu izolacji na rurociągach – uzupełnienie;
14) sprawdzenie stanu skraplacza – czyszczenie lamel;
15) sprawdzenie poboru prądów przez wentylator, sprężarkę, grzałkę karteru;
16) sprawdzenie stanu zużycia styczników i przekaźników;
17) sprawdzenie nastaw zabezpieczeń elektrycznych;
18) sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych;
19) ogólną zewnętrzną kosmetykę urządzeń.

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych.
Z przeprowadzonych przeglądów Wykonawca sporządzi protokoły, które zostaną przekazane Zamawiającemu
w wersji papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF (przesłane pocztą
elektroniczną na wskazany w Umowie adres e-mail).
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonanie w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi
objętej
przedmiotem
zamówienia,
tj.
serwisu
i
konserwacji
urządzeń
klimatyzacyjnych
w budynkach mieszkalnych (lub usługowych) dla co najmniej 3 obiektów budowlanych.
2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
4) Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
- załącznik nr 3.
5) Zamawiający nie dopuszcza realizacji prac objętych zamówieniem przez podwykonawców.
6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
7) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu
wyznaczonego na składanie ofert.
Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym będącym załącznikiem
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania
ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie
będzie podlegała waloryzacji.
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 23 kwietnia 2021 r.
do godz. 12:00 na adres e-mail ewelina.malecka@imgw.pl .
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest pani Ewelina Małecka tel. 58 62 88 221.
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[podpis kierownika zamawiającego
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Załączniki:
Załącznik nr 1 –zestawienie urządzeń i terminy przeglądów
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO

