Warszawa, 29 września 2021 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
NIP: 5250008809

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
„Dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. klimatyzatorów naściennych typu Split
w budynku IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14”
Termin realizacji zamówienia:
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania i potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia
od Zamawiającego.
Kryteria oceny oferty:
Cena (waga 100%).
Zamawiający udzieli zamówienia na dostawę opisaną w niniejszym zapytaniu ofertowym
Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę wykonania przedmiotu zamówienia, oraz
co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym
zapytaniu.
Inne istotne warunki zamówienia:
W ramach dostawy konieczne jest zakupić, dostarczyć, zamontować i uruchomić dwa zestawy
urządzeń klimatyzacyjnych oraz zdemontować i zutylizować jedno istniejące urządzenie
klimatyzacyjne Zamawiającego.
Całkowita ryczałtowa cena netto złożonej oferty powinna zawierać:
1. Dostawę fabrycznie nowych klimatyzatorów ściennych typu SPLIT, spełniających
obowiązujące normy i posiadających następujące parametry, tj. w szczególności:
- moc chłodnicza minimum 3,2 kW,
- klasa energetyczna co najmniej A+,
- ekologiczny czynnik chłodniczy R32,

- tryb ekonomiczny zawierający automatyczną zmianę ustawień termostatu,
- funkcja pracy z pełną mocą,
- automatyczna zmiana trybu pracy,
- automatyczna regulacja siły nawiewu,
- automatyczny restart,
- automatyczne wachlowanie góra/dół,
- programator czasu pracy,
- poziom hałasu jednostki zewnętrznej nie więcej niż 45 dB,
- pilot bezprzewodowy dla jednostki wewnętrznej,
- odprowadzenie skroplin - grawitacyjne,
- łatwy w czyszczeniu panel obudowy,
- kolor jednostki wewnętrznej – biały.
Urządzenie będzie pracowało w trybie normalnym (biurowym, nie ciągłym-całodobowym).
2. Montaż (w tym wykonanie instalacji chłodniczej, elektrycznej oraz odprowadzającej
skropliny), uruchomienie i regulację dostarczonego urządzenia, oraz wykonanie próby
szczelności instalacji chłodniczej (wyniki próby szczelności należy wpisać do protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia).
3. Minimum 60-miesieczną gwarancję na urządzenie i montaż (czas reakcji na awarię do 24h
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę
adres e-mail).
4. Jeden bezpłatny przegląd gwarancyjny dostarczonych urządzeń, który należy wykonać
w terminie 1-15 maja 2022 r.
Wymagania dotyczące montażu urządzeń:
1. Wybór miejsca montażu oraz sposobu montażu musi zostać uzgodniony i zatwierdzony
przez Zamawiającego.
2. Instalacja musi być zabezpieczona i ułożona w korytach PCV lub położona trasami zgodnie
ze standardami budynku.
3. Wykonawca uszczelni wszystkie przebicia i odwierty oraz przeprowadzi prace naprawcze
wszystkich uszkodzeń spowodowanych montażem.
4. Wszystkie użyte materiały muszą mieć stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikację
zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Wykonaną instalację chłodniczą należy wypełnić gazem zgodnie z wytycznymi producenta
urządzenia.
6. Wykonanie podłączenia elektrycznego leży po stronie Wykonawcy.

7. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin leży po stronie Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
oraz przekazania Zamawiającemu dokumentacji urządzenia (DTR, Karta
gwarancyjna/warunki gwarancji, Instrukcja obsługi, itp.).
Wymagania stawiane Wykonawcom:
1. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, dostawy objętej przedmiotem zapytania ofertowego dla co najmniej 3
obiektów budowlanych (do oferty należy załączyć stosowne referencje).
2. Wykonawca musi posiadać ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, o wartości
nie mniejszej niż wartość oferty brutto.
3. Pracownicy realizujący przedmiot zamówienia muszą posiadać aktualne uprawnienia
elektryczne SEP oraz FGAZ.
4. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania dostawy opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
6. Oferent wykona zamówienie własnymi siłami bez udziału podwykonawców.
Wymogi dodatkowe:
Zalecane jest odbycie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty
z przedstawicielem zamawiającego.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z dołączoną
specyfikacją techniczną urządzenia będącego przedmiotem zamówienia oraz pozostałymi
wymaganymi dokumentami.
Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany do podania ceny ryczałtowej powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Cena
podana przez Wykonawcę za przedmiotową dostawę demontaż i utylizację obowiązuje przez
cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia:
11 października 2021 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: artur.seweryn@imgw.pl

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na przygotowanym przez Zamawiającego
formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wykonawca może
wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu
wyznaczonego na składanie ofert. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na
podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę
informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego).
Uwaga!
Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww.
dostawę (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez
Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Artur Seweryn, tel. 503-199-039
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Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna RODO

