Siewierz, dnia 11.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu
ul. Ściegna 9
42-470 Siewierz
tel. 32 67 41 338
e-mail: zuwik@zuwik.pl
Internet: http://www.zuwik.pl
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie
30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

zamówienia

publicznego

o

wartości

szacunkowej

poniżej

DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORA ŚCIENNEGO
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego klimatyzatora ściennego w siedzibie
Zamawiającego w pomieszczeniu serwerowni. Klimatyzator powinien być objęty objęty 36 miesięczną
gwarancją.
Parametry minimalne oferowanego klimatyzatora:
Jednostka wewnętrzna klimatyzatora:
Parametr
Regulacja kierunku nawiewu w poziomie
Filtr mechaniczny, przeciwpyłowy
Przepływ powietrza (m3/h)
Waga
Kolor
Typ montażu:

Charakterystyka (wymagania minimalne)
tak, ręczna
tak, elektrostatyczny
610 m³/h
do 16 kg
biały
ściana

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora:
Parametr
Wydajność podczas chłodzenia (kW)
Wydajność podczas grzania (kW)
Klasa energetyczna – chłodzenie
Klasa energetyczna – grzanie
Temperaturowy zakres pracy urządzenia
(°C)
Czynnik chłodniczy
Zasilanie
Waga

Charakterystyka (wymagania minimalne)
5,0
5,0
A+
A+
od -10 do +46
R410A
230V, 50Hz
do 45 kg
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Kolor
Poziom hałasu:

biały
do 57 dB

Pilot, sterownik:
Parametr
Zegar
Timer
Tryb pełnej mocy
Zasilanie
Wyświetlacz

Charakterystyka (wymagania minimalne)
tak
tak
tak
tak, AAA lub AA – 2 szt.
tak

Zawartość opakowania: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, pilot, instrukcja oraz gwarancja.
Pomieszczenie w którym będzie znajdował się klimatyzator znajduje się na parterze budynku przy ścianie
zewnętrznej budynku. Dokładna lokalizacja jednostki zewnętrznej i wewnętrznej klimatyzatora
w pomieszczeniu serwerowni oraz na zewnętrznej ścianie zostanie uzgodniona w Wykonawcą na etapie
montażu.
II. Termin realizacji zamówienia:
10 dni od dnia zamówienia.
III. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w formie: pisemnej w Sekretariacie Zakładu
Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu, faxem, poczta tradycyjną lub poprzez pocztę e-mail na
adres zuwik@zuwik.pl do dnia 14.12.2018 r. do godziny 12:00.
IV. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą
podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie
skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej,
konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą
ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem).
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści
załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
V. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y)
upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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VI. Opis sposobu obliczenia ceny
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
VII. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień są:
Łukasz Matyja – informatyk, tel. 883 603 009, lmatyja@zuwik.pl
VIII. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:
Brak.
IX. Termin ważności oferty:
30 dni od daty złożenia.
X. Kryterium wyboru ofert:
Najniższa cena brutto za wykonanie całości zadania. Zamawiający nie odsyła złożonych ofert. Z wybranym
Wykonawcą Zamawiający skontaktuje się telefonicznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania
zapytania ofertowego jeśli oferowana cena będzie przekraczała jego możliwości finansowe.
Załączniki
Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

……………………………………
Kopia aa
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