Toruń, dnia 10.06.2019 r.
Zamawiający:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
tel./fax: (056) 657-42-90
adres strony internetowej: www.zpotorun.pl
e-mail: zpo@zpotorun.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy ZPO:ZP/13/2019
Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”
z 29.01.2004r., gdyż jest to zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro
- wyłączenie w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury wewnętrznej „zapytania ofertowego”,
którego warunki określa niniejszy dokument.

przedmiot zamówienia:

dostawa klimatyzatorów – 3 szt. z montażem i instalacją
dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

I. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w treści niniejszego zapytania
ofertowego. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę
tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazwy podwykonawcy.
8. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, opatrzonej
danymi Wykonawcy (nazwa i adres) oraz napisem: „Oferta na dostawę klimatyzatorów dla

Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu” .
lub przesłać w formie skanu (format PDF) na adres poczty e-mail: zpo@zpotorun.pl , wpisując
w tytule wiadomości nazwę w/w postępowania.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania i opakowania (oferty), braku którejkolwiek z informacji podanej na kopercie lub
przesłania oferty na niewłaściwy adres siedziby Zamawiającego lub adres e-mailowy.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne lub e-mailem zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert.
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II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty wymagane w ofercie. Podstawy
odrzucenia oferty.
1. Przedłożona oferta musi zawierać n/w dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony „formularz ofertowy” zgodnie z wzorem w Zał. Nr 1 do zapytania
ofertowego.
2) wypełniony druk „opisu przedmiotu zamówienia” oraz „specyfikacji cenowej”, zgodnie
z wzorem w Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego.
3) katalogi (foldery) producenta oferowanych klimatyzatorów zawierające opis techniczny,
parametry techniczne i charakterystykę użytkową.
2. W toku badania ofert Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, lub złożone oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne,
zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień,
oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści
oferty, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w pkt. 5 niniejszego rozdziału.
5. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem, że poprawienie takiej omyłki będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki wyrazi zgodę na jej poprawienie.
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
Przy dokonywaniu poprawek Zamawiający będzie kierował się wykładnią pojęcia omyłki obowiązującą przy
poprawianiu omyłek w rozumieniu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym odwołanie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp
nie oznacza, że przepisy tej ustawy mają zastosowanie w niniejszym postępowaniu – odwołanie do treści w/w
przepisu ma na celu wyłącznie zapewnienie jednolitych i przejrzystych zasad poprawiania omyłek.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub Wykonawca nie spełnił warunków udziału
w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
c) jest nieważna na podstawie innych przepisów prawa,
d) nie zostanie złożona w formie pisemnej, o ile taki rygor określono w zapytaniu ofertowym,
e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty;
f) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
6.1. O fakcie odrzucenia oferty Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę podając
uzasadnienie.
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III. Określenie przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów – 3 szt. z montażem i instalacją
dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu.
2. Opis przedmiotu zamówienia z wymaganymi parametrami techniczno-użytkowymi
klimatyzatorów, zakres usług montażowych i instalacyjnych oraz wzór „specyfikacji
cenowej" określa Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć urządzenia do siedziby
Zamawiającego, dokonać ich montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego
w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję
obsługi w języku polskim.
4. Termin dostawy, okres gwarancji wg zaproponowanych w ofercie warunków w tym
zakresie przy uwzględnieniu wskazań minimalnych określonych we wzorze formularza
ofertowego – określić wg Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.
Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy
urządzenia własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona jego
montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi, co zostanie
potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Strony umowy.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Złożona oferta musi
obejmować cały zakres wchodzący w przedmiot zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT)
wypełniając formularz „Oferta“ zgodnie z wzorem określonym w Zał. Nr 1 do zapytania
ofertowego oraz formularz „specyfikacji cenowej“ zgodnie z wzorem określonym
w Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego - formularze te Wykonawca zobowiązany jest załączyć
do oferty.
7.1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej
skład elementów i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.
7.2. Cena oferty łączna oraz poszczególne ceny (wartości) składające się na cenę łączną
muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - cenę oferty
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki
0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.

Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.
8. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 30 dni, licząc od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje
Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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IV. Zasady oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Oceniane kryteria i ich znaczenie:
Wszystkie ważne oferty złożone w niniejszym postępowaniu oceniane będą wg następujących
kryteriów:
L.p KRYTERIUM

1.
2.
3.

RANGA/ZNACZENIE

Cena
Termin dostawy, montażu i instalacji
Okres gwarancji na klimatyzatory i wykonane prace instalacyjne

85 %
5%
10 %

OGÓŁEM
100%
2. Sposób oceny poszczególnych kryteriów określa Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
5. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.
V. Wskazanie miejsca i terminu składania oraz otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 18.06.2019 r., godz. 14 45 w:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki,
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń - sekretariat
lub na adres email: zpo@zpotorun.pl
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą uwzględnione
w postępowaniu, a złożone pisemnie w zamkniętych kopertach zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich
otwierania.

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.06.2019 r., godz. 15
Dyrektora.

00

w gabinecie

W trakcie otwarcia ofert dokonuje się otwarcia ofert złożonych pisemnie i uwzględnia oferty złożone
drogą elektroniczną na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu. Po otwarciu ofert
podaje się imię i nazwisko, nazwę oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także
informacje dotyczące ceny ofert.

VI. Termin związania warunkami oferty.
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.
2. W toku postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się z wnioskiem do
Wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni.
3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużyć termin związania ofertą.

VII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
umowy.
Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
określa Zał. Nr 4 - wzór przyszłej umowy.

4

VIII. Inne postanowienia.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający
może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści je na
stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana treści zapytania powodować będzie konieczność
modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, aby dać Wykonawcom dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawców i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „zapytania
ofertowego”, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści „zapytania ofertowego”. Zamawiający prześle treść zapytania
wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „zapytanie ofertowe” lub
zamieści je na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego tj.: za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) na adres: zpo@zpotorun.pl

4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest mgr Grażyna Śmiarowska, tel. (56) 65-74-290.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadamia
wykonawców faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie, którzy złożyli oferty, o wyborze
najkorzystniejszej oferty podając jej nazwę, adres siedziby oraz uzasadnienie wyboru.
Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie
ofertowe było zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej
oceny lub pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia.

7. Zamawiający unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wybór oferty i zawarcie umowy.

7.1. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie i równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert;
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
podając uzasadnienie.
Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe
było zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.
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8. Umowę w formie pisemnej w sprawie udzielenia zamówienia zawiera się nie wcześniej niż
po 2 dniach od zatwierdzenia protokołu postępowania i wysłania zawiadomienia o wyborze
oferty do wszystkich, którzy złożyli oferty, chyba że w danym postępowaniu wpłynęła tylko
jedna oferta.
9. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których
mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy
instrukcji (regulaminu) wewnętrznego Zamawiającego dotyczącej trybu „zapytania
ofertowego”, a w przypadku braku regulacji - decyzje indywidualne kierownika
Zamawiającego.
IX. Wykaz załączników stanowiących integralną część zapytania ofertowego:
1. Wzór „formularza ofertowego”- Załącznik Nr 1.
2. Opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianych urządzeń,
wzór „specyfikacji cenowej” - Załącznik Nr 2.
3. Sposób oceny kryteriów - Załącznik Nr 3.
4. Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 4.

ZATWIERDZAM

..................................
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Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/13/2019
.........................................
pieczątka firmowa oferenta)

Formularz ofertowy
I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa: ..........................................................................................................................
2. Adres:......................................................................................................................................
NIP: ………….….. REGON: ……..…….. PESEL (dotyczy osoby fizycznej): ……………..…....
Nr tel. …………….……. fax: …………………. email: ………………………………..…….
II. Przedmiot zamówienia:

Oferta dotyczy postępowania w trybie procedury wewnętrznej „zapytania ofertowego”
prowadzonego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu na dostawę
klimatyzatorów – 3 szt. z montażem i instalacją w Zakładzie PielęgnacyjnoOpiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu.
III. Cena za dostawę klimatyzatorów – 3 szt. z montażem i instalacją w Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, zgodnie z wyliczeniem
wynikającym ze specyfikacji cenowej - Zał. Nr 2 do SIWZ.

a) Cena netto ogółem:.........................
słownie:.......................................................................................................................................
% VAT .…. , wartość VAT:................,
słownie:.......................................................................................................................................
Cena brutto ogółem:.............................
słownie:.......................................................................................................................................
b) termin dostawy, montażu i instalacji: …............................................................………….
(określić: nie dłużej niż 30 dni** od dnia podpisania umowy)

c) okres gwarancji na klimatyzatory i wykonane prace instalacyjne:
………………..................………..…………………......................................................……….
(określić: nie krócej niż 12 miesięcy** od dnia odbioru
i nie dłużej niż 36 miesięcy**)

IV. Termin płatności za dostawy/usługi będące przedmiotem zamówienia: 30 dni licząc od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
V. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 4 do zapytania
ofertowego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
VI. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc
od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
VII. Oświadczam, że dysponuję odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami zawodowymi
i doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
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VIII. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ / nie będzie⃰
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi tj. ……………………………………………………………,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich
wartość bez kwoty podatku: ……….…………………………
UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy
składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

IX. Inne informacje Wykonawcy:
w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części
zamówienia, które Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy, o ile
jest znany na etapie składania oferty):

…………………………….....................…………………………………………….........…….

X. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami
w „zapytaniu ofertowym” i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

postępowania określonymi

* niepotrzebne skreślić
**przez określenie „dni”,”dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne dni (24 godziny/1 doba),
pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące
kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem
odrzucenia oferty.
UWAGA!
– zaoferowanie warunków w kryteriach: „okresu gwarancji”, poniżej ustalonego minimum stanowić będzie
podstawę do odrzucenia oferty, natomiast zaoferowanie warunków powyżej progu ustalonego nie będzie wyżej
punktowane, a ocena oferty nastąpi na poziomie maksymalnie ustalonego progu.
– zaoferowanie warunków w kryterium „terminu dostawy, montażu i instalacji” powyżej ustalonego progu
stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

..........................
(data)

...............................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 10.06.2019

OPIS przedmiotu zamówienia (wymaganych parametrów techniczno-użytkowych urządzeń i zakresu usług)
oraz wzór „SPECYFIKACJI CENOWEJ”
Przedmiot zamówienia:

dostawa i montaż klimatyzatorów – 3 szt. z montażem i instalacją

Oferowane urządzenie
(określić nazwę, model, typ,
parametry techniczne odpowiednio do wymóg z kolumny Nr 1).

Nazwa urządzenia,
wymagane parametry techniczne, zakres prac instalacyjnych,
inne wymogi

Zakresu prac instalacyjnych nie trzeba potwierdzać - wg podanego
zakresu

2

1

1. Klimatyzator ścienny Nr 1 - 1 szt.
a/ moc chłodnicza min. 2,0 kW
b/ moc grzewcza min. 3,0 kW
c/ chłodzenie/grzanie min. 0,47 / 0,68 kW
d/ dostawa, montaż i instalacja urządzenia, przekucia ścienne, wykonanie ciągów
klimatyzacyjnych, sterujących i zasilających, koryta maskujące, wieszaki i podstawy
pod agregaty zewnętrzne, pompka skroplin, inne potrzebne do instalacji materiały,
robocizna.

Cena za klimatyzator:
…………...…… + …..% VAT = ……………………………… zł brutto
Cena za montaż i prace instalacyjne: ……….……..… + …..% VAT = ……………………………… zł brutto

RAZEM (klimatyzator + montaż i prace instalacyjne): ………..……… + …..% VAT = ……………………………… zł brutto

2. Klimatyzator ścienny Nr 2 - 1 szt.
a/ moc chłodnicza min. 3,4 kW
b/ moc grzewcza min. 5,0 kW
c/ chłodzenie/grzanie min. 0,97 / 1,02 kW
d/ dostawa, montaż i instalacja urządzenia, przekucia ścienne, wykonanie ciągów
klimatyzacyjnych, sterujących i zasilających, koryta maskujące, wieszaki i podstawy
pod agregaty zewnętrzne, pompka skroplin, inne potrzebne do instalacji materiały,
robocizna.
Cena za klimatyzator:
…………...…… + …..% VAT = ……………………………… zł brutto
Cena za montaż i prace instalacyjne: ……….……..… + …..% VAT = ……………………………… zł brutto

RAZEM (klimatyzator + montaż i prace instalacyjne): ………..……… + …..% VAT = ……………………………… zł brutto

3. Klimatyzator ścienny Nr 3 - 1 szt.
a/ moc chłodnicza min. 5,2 kW
b/ moc grzewcza min. 6,3 kW
c/ chłodzenie/grzanie min. 1,52 / 1,71 kW
d/ dostawa, montaż i instalacja urządzenia, przekucia ścienne, wykonanie ciągów
klimatyzacyjnych, sterujących i zasilających, koryta maskujące, wieszaki i podstawy
pod agregaty zewnętrzne, pompka skroplin, inne potrzebne do instalacji materiały,
robocizna.
Cena za klimatyzator:
…………...…… + …..% VAT = ……………………………… zł brutto
Cena za montaż i prace instalacyjne: ……….……..… + …..% VAT = ……………………………… zł brutto

RAZEM (klimatyzator + montaż i prace instalacyjne): ………..……… + …..% VAT = ……………………………… zł brutto
Słownie wartość brutto zamówienia ogółem:.................................................................
............................................................................................................................. ..

data: ......................

.........................................................................................................
(podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/13/2019

Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny
L.p KRYTERIUM
1.
2.
3.

RANGA/ZNACZENIE

Cena
Termin dostawy, montażu i instalacji
Okres gwarancji na klimatyzatory i wykonane prace instalacyjne
OGÓŁEM

85 %
5%
10 %

100%

1. Przeliczenie kryterium ceny
Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

PKT =

------------------------------------------------------ x 100 x 85%
Cena oferty badanej nieodrzuconej

2. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy, montażu i instalacji
Najkrótszy zaproponowany termin spośród nieodrzuconych ofert

PKT =

--------------------------------------------------------------------------- x 100 x 5%
Termin oferty badanej nieodrzuconej

3. Przeliczenie w kryterium okresu gwarancji na klimatyzatory i wykonane prace instalacyjne
Okres gwarancji na klimatyzatory w ofercie badanej nieodrzuconej

PKT = -------------------------------------------------------------------------- x 100 x 10%
Najdłuższy okres gwarancji na klimatyzatory
spośród nieodrzuconych ofert
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Załącznik Nr 4
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/13/2019
Wzór umowy z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, które zostaną wprowadzone
do treści zawartej umowy

UMOWA (wzór)
zawarta w dniu ..............2019 r. w Toruniu

pomiędzy:
.......................................
.......................................
reprezentowanym przez:
......................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
a
Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
im. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
wpisanym do KRS pod Nr 0000009548 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział
Gospodarczy, REGON: 871219178, NIP: 879-21-78-018

reprezentowanym przez:
Dyrektora – mgr Grażynę Śmiarowską
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie procedury wewnętrznej „zapytania
ofertowego”, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na dostawę klimatyzatorów
– 3 szt. z montażem i instalacją dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
a. specyfikacja cenowa – Załącznik Nr ...,
b. opis przedmiotu zamówienia z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych
urządzeń, zakres usług instalacyjnych i montażowych – Załącznik Nr ......
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy
w asortymencie, ilości i po cenie zgodnej ze złożoną ofertą z dnia ….......... .
4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny:
a. dostarczyć przedmiot umowy,
b. zainstalować przedmiot umowy w asortymencie, liczbie oraz o parametrach technicznoużytkowych podanych szczegółowo w ofercie, przeprowadzi szkolenie personelu,
przedłoży w dniu dostawy karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest produktem fabrycznie nowym,
przy czym data produkcji nie może być wcześniejsza niż 2018 rok.

§2
Termin dostawy i warunki odbioru
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie …….. dni, licząc
od dnia podpisania umowy.
2. Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca
dostarczy urządzenia własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby
Zamawiającego, dokona jego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników
Zamawiającego z zakresu obsługi, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym
przez Strony umowy.
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3. W przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag, za datę
wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę wykonania dostaw i zakończenia instalacji.
Realizacja wszystkich tych obowiązków Wykonawcy będzie potwierdzona protokolarnie
przez Strony.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w protokole odbioru ilościowo – jakościowego
uwag, za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę usunięcia stwierdzonych
niezgodności. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1,
Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 ust. 1a.
5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo
wadliwej.
6. W razie stwierdzenia w protokole odbioru przedmiotu umowy wady, usterki lub innego braku
Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub
ustalonym przez Strony.
7. W przypadku stwierdzenia w protokole odbioru wad, usterek lub innych braków
w przedmiocie dostawy zgłoszenie usunięcia wad, usterek lub innych braków należy przesłać
pocztą elektroniczną na adres (lub adresy) wskazany w ust. 8.
8. Ze strony Zamawiającego do dokonania odbioru i innych czynności związanych z odbiorem
upoważnieni są: …………….. (tel. ………..).
9. Wykonawcę w kwestiach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy reprezentuje
…………, tel. …………., e-mail: …………………….

§3
Dokumenty wymagane przy odbiorze
1. Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z poniższymi dokumentami
(dla każdego z dostarczanych urządzeń oddzielnie):
a. karta gwarancyjna,
b. instrukcja obsługi w języku polskim (min. po 1 szt. w wersji papierowej dla każdego
z urządzeń wymagającego odrębnej obsługi).
2. Karta gwarancyjna nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla Zamawiającego niż
postanowienia niniejszej umowy.

§4
Obowiązki stron umowy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze swoim zobowiązaniem określonym w złożonej
ofercie;
b. wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i uzgodnieniami
z Zamawiającym.
c. wszystkie dostarczone produkty (urządzenia) elektryczne muszą spełniać wymogi
niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a. odebranie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 2 i 3 umowy,
b. zapłata za wykonanie przedmiotu umowy,
c. konstruktywna współpraca z Wykonawcą w celu realizacji umowy.

§4
Cena i warunki płatności
1. Cena z tytułu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy wynosi:
netto: …………..…. zł (słownie: ……………….…………………………………………).
brutto: ……………. zł (słownie: ……………….………………………………………….).
2. Zamawiający zapłaci cenę Wykonawcy przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony
bezusterkowy protokół odbioru, bądź inny dokument potwierdzający prawidłową realizację
zamówienia.
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4. Należne Wykonawcy płatności przekazywane będą na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze VAT.
5. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody
Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§5
Warunki gwarancji, okres rękojmi, opieka serwisowa powdrożeniowa
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest sprawny, pozbawiony wad,
odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
nadaje się do celu do jakiego jest przeznaczony.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na klimatyzatory i wykonane prace
instalacyjne przez okres ……………
3. Wykonawca wskazuje numer faksu/e-mail ………….., na który Zamawiający może
dokonywać zgłoszeń ujawnionych wad. Wykonawca wskazuje numer telefonu do kontaktów
z serwisem ………………..
4. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wady w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Opóźnienie Zamawiającego ze zgłoszeniem wady wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy
w zakresie w jakim przyczyniło się ono do zwiększenia wady lub utrudniło jej usunięcie.
5. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić
niezwłocznie do ich diagnozowania w miejscu znajdowania się rzeczy z wadą, nie później niż
w terminie do 48 h w dni robocze, zaś w dni ustawowo wolne od pracy w terminie 96 h
od zgłoszenia.
6. W terminie wskazanym poniżej Wykonawca:
a. w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usunie wadę, jeśli naprawa
nie wymagała użycia części zamiennych,
b. w ciągu maksymalnie 6 dni roboczych od daty zgłoszenia usunie wadę, jeśli naprawa
wymagała użycia części zamiennych,
c. w ciągu maksymalnie 6 dni roboczych od daty zgłoszenia pisemnie odmówi ewentualnie
usunięcia wady podając ustaloną przyczynę wystąpienia wady oraz uzasadnienie – brak
pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia w terminie uważa się za uznanie
odpowiedzialności za wadę.
7. Wykonawca potwierdza datę usunięcia wady w karcie gwarancyjnej/paszporcie urządzenia.
8. W przypadku trzykrotnego ujawnienia się istotnej wady tego samego rodzaju lub tego
elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić element rzeczy na nowy w terminie
14 dni.
9. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wady w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia,
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiający zleci usunięcie wady osobie trzeciej, która posiada autoryzację lub stosowne
uprawnienia producenta do dokonywania takich napraw bez utraty gwarancji producenta.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze swoimi zobowiązaniami gwarancyjnymi.
11. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach
rękojmi są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.
12. Wykonawca zobowiązany jest wykonać bezpłatny przegląd techniczny przedmiotu dostawy
minimum raz w każdym roku trwania gwarancji, nie rzadziej niż zaleca producent sprzętu
(urządzenia).
13. W trakcie przeglądu technicznego, o którym mowa ust. 12, Wykonawca wykona wszelkie
zalecane czynności konserwacyjne wraz z wymianą części podlegających wymianie podczas
przeglądu, sprawdzi stan techniczny przedmiotu dostawy.
14. W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona w terminie przeglądu technicznego, Zamawiający
ma prawo zlecić jego wykonanie osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta lub
odpowiednie uprawnienia do dokonywania takich przeglądów bez utraty gwarancji producenta
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§6
Gwarancja producenta
1. W przypadku, gdy przedmiot umowy lub jego część objęta jest gwarancją producenta (którym
jest podmiot inny niż Wykonawca) Wykonawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu
karty gwarancyjne producenta/ich kopie oraz wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające
realizację uprawnień z gwarancji udzielonej przez producenta.
2. Wykonawca zobowiązany jest działać w sposób umożliwiający uzyskanie i zachowanie
gwarancji producenta przez Zamawiającego.

§7
1.

2.

3.

4.

Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu poniższe kary umowne, odpowiednio w przypadku:
a. zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego
w §1 ust.4 lub zwłoki Wykonawcy w obowiązku wymiany rzeczy na nową –
w wysokości 1% ceny brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
b. zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady – w wysokości 1 % ceny brutto rzeczy (nie mniej
jednak niż 50 zł), w której ujawniono wadę za każdy dzień zwłoki,
c. braku realizacji w terminie obowiązku przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa
w § 5 ust. 12 umowy – w wysokości 1 % ceny brutto rzeczy (nie mniej jednak niż 300 zł),
której brak realizacji dotyczy,
d. zwłoki w usunięciu wad, usterek lub innych braków stwierdzonych w protokole odbioru,
zgodnie z § 2 ust. 6 umowy, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
– w wysokości 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 500 zł),
za każdy dzień zwłoki,
e. odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5%
ceny brutto przedmiotu umowy lub jej części (wobec której nastąpiło odstąpienie),
nie mniej jednak niż 300 zł.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% ceny brutto umowy lub jej
części (wobec której nastąpiło odstąpienie).
W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy i uruchomi rzecz zastępczą o tych samych
funkcjonalnościach w miejsce rzeczy uszkodzonej kara umowna nie jest naliczana przez okres
opóźnienia, kiedy Zamawiający mógł korzystać z rzeczy zastępczej. Wykonawca może z tym
samym skutkiem dostarczyć i uruchomić inną rzecz zastępczą o podobnych
funkcjonalnościach po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody strony, Strona może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.

§8
Zmiana umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie wystąpienia następujących
okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a. zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany
tych danych,
b. zmiany cen jednostkowych lub wynagrodzenia na niższe niż zaoferowane,
c. zmiany oferowanego urządzenia na urządzenie o parametrach nie gorszych niż oferowane
w przypadku wycofania oferowanego urządzenia z rynku, wstrzymania produkcji, w cenie nie
wyższej niż oferowana,
d. zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
e. zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu
zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać
Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić
podstawy zwiększenia wynagrodzenia.
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2. Zmiany określone w punkcie poprzedzającym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego,
w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą wartości umowy,
z zastrzeżeniem ust. 1 lit. d.
3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące
stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również
udokumentowane.
4. Zmiana umowy wymaga zgody stron.

§9
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10
1.
2.

3.
4.
5.

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego,
inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych
w niniejszej umowie.
Zmiany oraz uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wszelkie spory między stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy,
będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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