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ZAPYTANIE OFERTOWE
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na dobór, zakup i montaż wraz z uruchomieniem
klimatyzatorów w na pierwszym piętrze segmentu C w budynku laboratoryjnym
Państwowego Instytutu Weterynaryjneg0o – Państwowego Instytutu Badawczego w
Puławach.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Celem zamówienia jest dobór, zakup i montaż wraz z uruchomieniem 5 sztuk
klimatyzatorów.
2. Klimatyzatory ścienne z inwerterem o mocy chłodniczej 3,5 kW każdy.
3. Jednostki wewnętrzne mocowane na ścianie, jednostki zewnętrzne mocowane na dachu.
Odprowadzenie skroplin do kanalizacji w pomieszczeniach.
4. Całkowita długość przewodów chłodniczych około 100mb, przewody układać w
listwach instalacyjnych.
5. Do każdego zestawu wykonać przejścia przez strop z I piętra na drugie, z II piętra
przez stop na poddaszu i na dach. Wykonawca wykona konstrukcję pod mocowanie
jednostek zewnętrznych.
6. Wykonawca uszczelni wszystkie przejścia przez stropy i dach.
7. Zasilanie w energię elektryczną –instytut wykona instalację zasilania jednostki
zewnętrznej, natomiast wykonawca wykona połączenia elektryczne pomiędzy
jednostkami.
8. Wykonawca przed montażem klimatyzatorów powinien zapoznać się z miejscem
montażu wszystkich urządzeń.
9. Wszystkie użyte elementy muszą być fabrycznie nowe.
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10. 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).
Termin wykonania przedmiotu umowy
Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania stawiane wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)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.
2)posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonawca musi wykazać, że posiada
doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na doborze, zakupie, montażu i
uruchomieniu klimatyzacji (wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat w
sposób należyty minimum 4 prace o wartości minimum 15.000,00 zł. brutto) wraz z
potwierdzeniem, że prace te zostały wykonane w sposób należyty
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
4)znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
Warunki płatności:
100% wynagrodzenia - po wykonaniu całości prac potwierdzone protokołem odbioru
podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
– cena – 80%,
- 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.
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów są:
Mgr Agata Wawer, mgr Aneta Kruk – tel. 081/889 31 00,
W sprawie wizji prosimy o kontakt z Panem Zbigniewem Liskiem tel. 081/889 31 34.
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Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy)za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
2.Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. 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.
3.Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.
Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana 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
Ofertę zawierającą:
- formularz ofertowy wg załączonego druku,
- formularz służący wykazaniu doświadczenia wykonawcy,
- oświadczenie wykonawcy,
- stosowne pełnomocnictwo(a) –w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
- karty katalogowe zaoferowanych urządzeń.
należy przesłać nie później niż do dnia 16.11.2016 r. do godz. 14.00 na adres:
Państwowy Instytut Badawczy– Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy lub mail’em: przetargi@piwet.pulawy.pl
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