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Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do
składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty jest dobór, zakup i montaż wraz
z uruchomieniem klimatyzatora w pomieszczeniu wspólnym aparaturowym nr 0-038
zlokalizowanym w laboratorium PCL3 w budynku PIWet-PIB w Puławach.
2. Klimatyzator będzie przeznaczony do pomieszczenia o powierzchni 56,68 m2.
3. Klimatyzator ścienny z inverterem o mocy chłodniczej 10 kW, jednostka wewnętrzna mocowana
na ścianie, jednostka zewnętrzna ustawiona na piętrze technicznym. Konieczny przewiert przez strop
o grubości około 30 cm.
4. Całkowita długość przewodów chłodniczych to 25 metrów. Przewody muszą zostać ułożone
w listwach instalacyjnych.
5. Odprowadzenie skroplin z pompką do umywalki, odległość 10 metrów.
6. Zasilanie w energię elektryczną: Zamawiający wykona instalację elektryczną zasilania jednostki
zewnętrznej, natomiast wykonawca wykona połączenia elektryczne pomiędzy jednostkami.
7. Wykonawca przed montażem klimatyzatorów powinien zapoznać się z miejscem montażu
urządzenia.
8. Wszystkie użyte elementy muszą być fabrycznie nowe.
9. Wymagana gwarancja oraz rękojmia na wykonane prace i urządzenia - minimum 36 miesięcy
liczona od dnia bezusterkowego odbioru robót. W okresie gwarancji wymagane nieodplatne
przeglądy (materiały, robocizna i dojazd).
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
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III. Zamawiający:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy, tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.
IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1.
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a)
niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty,
b)
w ofercie Wykonawcy,
c)
projekcie umowy.
2.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
3.
Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół odbioru.
V. Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez
złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawca wykaże, że posiada
doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na doborze, zakupie, montażu i uruchomieniu
klimatyzacji. Wykonawca musi wykazać wykonanie w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, minimum 3 prace o wartości minimum 10.000,00 zł.
brutto wraz z potwierdzeniem, że prace te zostały wykonane w sposób należyty. Należyte
wykonanie każdej usługi należy udokumentować poświadczeniem od odpowiedniego
zamawiającego – należy dołączyć do oferty referencje.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
d) znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków opisanych w ust. 1 na podstawie złożonych
dokumentów, dowodów i oświadczeń.
VII. Opis przygotowania oferty/Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość
zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie cen
ofert w innych walutach.
6. 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. Oferta musi być tak
skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas
realizacji zamówienia.
7. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.
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VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1).
b) dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników – w przypadku gdy prawo do
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (m.in. z aktualnego odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
d) oświadczenie Wykonawcy służące wykazaniu doświadczenia – wykaz wykonanych robót (oraz
referencje).
2. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane 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.
IX. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje
możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie.
Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.
XI. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XII. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia
przedstawionemu przez Zamawiającego.
XIII. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny
najkorzystniejszej oferty.
XIV. Kryteria oceny ofert/wyboru oferty najkorzystniejszej:
a) cena – 80%,
b) długość okresu gwarancji – 20 %.
Według poniższego wzoru: W= Wpc + Wpg
Gdzie:
Wpc- wartość punktowa w kryterium ceny
Wpg – wartość punktowa w kryterium długość okresu gwarancji
Wpc= najniższa cena/cena oferty badanej x 80% x 100 pkt.
Wpg= długość okresu gwarancji w ofercie badanej/najdłuższa gwarancja spośród złożonych ofert x
20% x 100 pkt.
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XV. Warunki płatności:
100% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu całości prac potwierdzone protokołem odbioru
podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
XVI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
W sprawach formalnych: Danuta Kostka – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl
W sprawach merytorycznych (wizja lokalna): Zbigniew Lisek – tel. (081) 889 31 34.
XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 23.09.2016 r., godz. 12.30
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać (3 sposoby do
wyboru):
a) w zaklejonej kopercie na adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy z dopiskiem „Oferta na dobór, zakup i montaż wraz
z uruchomieniem klimatyzatora w pomieszczeniu laboratorium PIWet-BIP w Puławach”.
b) na fax nr (081) 889 33 50.
c) na e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
XVII. Wykaz załączników:
1)
Formularz ofertowy.
2)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3)
Oświadczenie Wykonawcy służące wykazaniu doświadczenia – wykaz wykonanych robót.
4)
Projekt umowy.

............................................................
Podpis Kierownika Zamawiającego
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