
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ZOCHCINKU 
 
ZP.26.5.2019 
 

Zochcinek, dnia 23 października 2019 roku 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

„Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach kuchni Domu Pomocy Społecznej                                     

w Zochcinku”  

postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy                    

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) – Prawo zamówień publicznych                                            

(na podstawie art. 4 pkt 8) w trybie zapytania ofertowego 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej  
Zochcinek 42, 27- 500 Opatów 
Tel 15 868 28 18 
Godziny urzędowania 730  1530 
adres strony internetowej: www.zochcinek.pl, email: dps@zochcinek.pl 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach kuchni Domu 

Pomocy Społecznej w Zochcinku” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 na zasadach określonych w załączniku 

nr 2 (projekt umowy). 

3. Wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych. 

4. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, 

posiadać nazwę producenta, nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz musi spełniać wszelkie 

wymagania określone prawem polskim co do zastosowania tego typu wyrobów i dopuszczenia ich do 

obrotu w Polsce oraz nie może nosić śladów wcześniejszego użytkowania. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość dostarczonego towaru. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia określonego sprzętu zgodnie z zamówieniem złożonym 

przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 

7. Lokalizacje jednostek zewnętrznych i wewnętrznych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed złożeniem oferty  przeprowadzenia wizji 

lokalnej miejsca realizacji zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu                                    

z zamawiającym. 

9. Minimalny okres gwarancji na wykonaną klimatyzację 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru 

końcowego. 

10. W ramach oferty i zawartej umowy Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać bezpłatnych przeglądów 

instalacji raz na 6 miesięcy w okresie 1 roku . 

11. Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usuwania wszelkich usterek wykonanej klimatyzacji                 

w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia usterki telefonicznie lub e-mailem. 

W przypadku awarii części która będzie wymagała wymiany, w terminie uzgodnionym przez strony. 
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III. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, budynek kuchni. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 10 grudnia 2019 roku.  

2. Realizacja zamówienia obejmuje cały okres realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do momentu 

podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. 

3. Termin płatność: 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym                          

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wykonawcy ponoszą wszelkie 

koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku                       

z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego 

tytułu względem Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną 

trwałą, czytelną techniką, zostać opatrzona pieczątką firmową,  posiadać datę sporządzenia, zawierać adres 

lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz podpisana czytelnie przez wykonawcę. Wszystkie kartki 

oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę składającą 

ofertę. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób   i parafowane przez 

osobę, która jest jej Wykonawcą. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie modelu urządzeń i ich producenta. 

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

5. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają     

      udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 

 

VI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 

42, 27-500 Opatów), wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia                         

z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą 

złożenia oferty   w terminie do dnia 30 października 2019 roku do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu), zaadresowanej do 

Zamawiającego oraz oznaczonej napisem: „Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 

kuchni Domu Pomocy Społecznej  w Zochcinku” 

3. Termin związania ofertą wynosi 10 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Otwarcie ofert  zostanie  dokonane  w dniu  30 października 2019 roku o godz. 10:15, a wyniki                                       

i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.zochcinek.pl 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zochcinek.pl 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania przed upływem terminu składania ofert. 

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zapytanie ofertowe wysłano pocztą oraz umieszczono 

na stronie internetowej www.zochcinek.pl. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny                                   

z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za 

najkorzystniejszą, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość 

środków przeznaczonych w budżecie na usługę objętą niniejszym postepowaniem. W przypadku 

nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest 
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najkorzystniejsza i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty Wykonawcy, którego oferta jest 

kolejną najkorzystniejszą.  

VII.  OCENA OFERT 

 Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 
• cena - 100,00% 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  
       ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie, 

3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
 

VIII. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Ocenę spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  Zamawiający  przeprowadzi  metodą spełnia  lub  

nie  spełnia,  w  oparciu  o  dokumenty  i  oświadczenia,  jakie  wykonawca  ma obowiązek zawrzeć                          
w ofercie. 

 

IX. ODRZUCENIE OFERTY 
 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 
2. zostanie złożona po terminie 

3. będzie zawierała rażąco niską cenę 

4. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów 
5. wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 

6. jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej   
    konkurencji 

7. jest niekompletna 

8. jest błędnie wypełniona 
 

X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez 

podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie 
stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia a oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. 

 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY: 
Po  dokonanym  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  wybranym  Wykonawcą zostanie  podpisana umowa. 

Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni od 
daty  powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.zochcinek.pl. 
 

XIV. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  15 868 28 18 oraz adresem email: 

dps@zochcinek.pl 

 
UWAGA: 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią niniejszego dokumentu. Złożenie oferty 
będzie uznane za akceptację zasad prowadzonego postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 
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IV. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Wzór umowy 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

4. Formularz ofertowy 

5. Oświadczenie RODO 

 

 

 

Kierownik zamawiającego  

/-/ Jarosław Basak  


