Mikoszów, dnia 3 lipca 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE
DOSTAWY I MONTAŻU KLIMATYZACJI
DLA DWÓCH POMIESZCZEŃ

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu opisanego w pkt. 1 Stowarzyszenie Świętego
Celestyna jako Beneficjent a Zakład Aktywności Zawodowej „Celestyn” jako podmiot realizujący
projekt zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie.
A. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1. w ramach projektu pn. „Doposażenie
Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie szansą na podniesienie jakości i
efektywności pracy osób niepełnosprawnych”.
2. Przedmiotowy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020
w zakresie EFS, ze względu na aktywną integrację osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Dzięki jego
realizacji zwiększy się dostęp do usług społecznych, co wpłynie na poprawę sytuacji
społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz podniesienie
zdolności do zatrudnienia, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej.
3. Umowa na dostawę urządzeń z poniższego zamówienia zostanie zawarta z podmiotem
realizującym projekt tj. Zakład Aktywności Zawodowej „Celestyn”, Mikoszów 9A, 57-100
Strzelin, REGON: 931003526-00088, NIP: 914-15-13-456.
B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów przysufitowych.
do dwóch pomieszczeń działu ceramicznego:
•
Moc chłodnicza agregatu od 8 do 10 kW,
•
ilość agregatów 2 szt,
•
Klasa energetyczna: A++ ,
•
Głośność jednostek wew.: do 40 dB na niskim biegu lub w trybie cichym,
•
Gwarancja: 60 miesięcy ,
•
Montaż klimatyzacji obejmuje instalację freonową, instalację skroplin, instalację
zasilającą, sterującą, montaż jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych,
wykonanie próby ciśnieniowej instalacji, montaż widocznych części instalacji w
korytkach.
2. Kod CPV: 39717200-3.
3. Nazwa kodu CPV: Urządzenia klimatyzacyjne.
C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i
zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają
wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z
powodu istnienia konfliktu interesów.
2. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i być dopuszczony do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wykonawcy muszą nadto zapewnić gwarancję na dostarczone towary obowiązującą na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez minimum 60 miesiące.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z ofertą następujących dokumentów:
1) Potwierdzenie udzielenia gwarancji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na

dostarczony towary na deklarowany okres czasu (minimum 60 miesięcy).
2) Instrukcję obsługi, w tym certyfikat CE, proponowanego sprzętu, oraz
ewentualnych dodatkowych informacji potwierdzających spełnianie określonych w
opisie Przedmiotu Zamówienia parametrów;
5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i
podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, stanowiących
załącznik nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego, oraz wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Wykonawca przeszkoli z zakresu bezpieczeństwa i obsługi dwóch pracowników
Zamawiającego.
10. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty dostawy klimatyzacji, koszty
transportu, instalacji oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego.
11. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie
treści, a kolejne strony winny zostać ponumerowane.
12. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy,
w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod
rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
13. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle
według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania
oraz Formularza Kalkulacji Cenowej stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania.
14. Wykonawca umieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją: „Oferta – dotyczy
zapytania ofertowego nr 5/ZAZ/2018”.
15. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu
uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
16. Wykonawca dostarczy aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument
zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
D. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze
odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad
przyznawania punktów:
Cena – 100%
2. Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad:
a) kryterium K1: Cena
K1 =(K 1min / K 1 of ) x 100%
K 1 min - oferta z najniższą ceną
K 1 of - badana oferta
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma
najwyższą wartość punktową.

E. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 11 lipca 2018 roku do godz. 9:00 – decyduje data i godzina
wpływu do Zamawiającego.
2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub przesłać na adres: Zakład Aktywności
Zawodowej „Celestyn” Mikoszów 9A 57-100 Strzelin.
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
F. ZAKRES WYKLUCZENIA
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą
być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania
zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej oferty.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych
załączników, lub też złożyli ofertę po terminie.
G. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następującym
zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu realizacji dostawy, Obowiązków
Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, a także nieistotnych zmian
umowy, jeżeli taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub
też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy i zostanie wskazana w
aneksie zmieniającym postanowienia umowy.
2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację
umowy,
• zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego).
3. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek
pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku
wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego
postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
4. Zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej
lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów, warunków lub zakresu
realizowanego przez Zamawiającego Projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony
Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też
Pośredniczącej.
5. Zmiany muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych
przez obie strony, pod rygorem nieważności.

H. TERMIN REALIZACJI:
Zamówienie należy zrealizować w terminie maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
I. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
J. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest
Paweł Nazarko oraz Łukasz Sikora, e-mail: pawel_nazarko@celestyn.pl
K. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.

