
Jastrowie 2015-05-05 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zakupu, montażu i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych  w budynkach 
administracyjnych Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie.    
               
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej Pzp art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie 
prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 30.000 Euro, zgodnie 
z zarządzeniem nr 42/2014Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. 
zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż      
i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej. 

 
2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż, dostarczenie ,montaż i uruchomienie 

urządzeń klimatyzacyjnych  w budynkach administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta                 
w Jastrowiu. 

 Instalacja została podzielona na 2 niezależne zadania. 
      Wykonawca musi złożyć  ofertę na dwa zadania. 
3.  Szczegółowe określenie przedmiotu zakupu i warunków realizacji: 

 Zadanie I – Przedmiot zamówienia obejmuje następujące typy urządzeń: 
- jednostka zewnętrzna  FUJITSU   AJY - O40 LCLAH   szt. 2  lub 
      klimatyzator  MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES  FDC224KXE6  szt. 1 

      - jednostka wewnętrzna FUJITSU  AUXB  12 GALH szt.3  lub klimatyzator MITSUBISHI HEAVY           
            INDUSTRIES typ FDTC36KXE6B szt. 3 

      -     jednostka wewnętrzna FUJITSU  ASYA 12 GACH szt. 3 lub klimatyzator MITSUBISHI HEAVY  
            INDUSTRIES typ FDK36KXE6 szt. 3  
      -     jednostka wewnętrzna FUJITSU   ASYA 07 GACH szt. 1 lub klimatyzator MITSUBISHI HEAVY   
            INDUSTRIES typ FDK22KXE6  szt. 1 
 

 Zadanie II – Przedmiot zamówienia obejmuje następujące typy urządzeń: 
-    jednostka zewnętrzna  FUJITSU   AJY - O40 LCLAH  szt. 1 lub klimatyzator MITSUBISHI              
     HEAVY INDUSTRIES SCM71ZJ-S1 szt. 1 
-    jednostka wewnętrzna FUJITSU   ASYA 18 GACH szt. 2 lub klimatyzator MITSUBISHI HEAVY  
     INDUSTRIES typ SRK50ZJ-S szt. 2 

       Przewody instalacji klimatyzacyjnej należy prowadzić  w korytkach ażurowych wykonanych ze       
       stali   cynkowej (korytarz) oraz w osłonach (pomieszczenie biurowe). 
 

4.      Dodatkowe informacje: 
           W okresie gwarancji Wykonawca zapewni do bezpłatnej obsługi serwisowej min. 36 miesięcy             
           w zakresie wymaganym przez producenta urządzeń chłodniczych ( nie rzadziej niż dwa razy   
5.      do roku). W tym okresie Wykonawca  musi mieć ważny  Certyfikat Autoryzowanego Partnera   

     Serwisowego w  zakresie  montażu  i serwisu dostarczonych urządzeń klimatyzacyjnych 
            W cenę oferty  należy wliczyć wszelkie koszty  związane z okresowymi przeglądami                                     
            konserwacjami    systemu klimatyzacji (również koniecznymi wymianami filtrów czy innych   
            elementów eksploatacyjnych),które trzeba przeprowadzić w okresie gwarancyjnym zgodnie z  
            warunkami gwarancyjnymi określonymi przez producenta.       



 
 

 6.   Zamówienie rozliczane będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.  
 7.   Oferowane urządzenia muszą: 

a. być fabrycznie nowe i zgodne z obowiązującymi normami. 
b. posiadać oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady 

Europejskiej określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE). 
8.  W celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do przygotowania oferty wykonawcy          
     mogą kontaktować się z: P. Eugeniuszem Łyczywkiem, tel. 67 265 72 33 w godz. od 8:30 do 14:30  
   
9.  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w przedmiocie      
     zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje,  które   
     mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny  
     Wykonawcy.  
10. W trakcie realizacji zamówienia należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące    
     świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm  
     Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami  
     odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO. 
11. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi  
      normami, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  
      Do oferty należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy. Załącznik nr 1. 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całego postępowania lub   

      poszczególnych zadań bez  podania przyczyny. 

13. Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 

III. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają autoryzację            
w   zakresie montażu  i serwisu  wymienionych urządzeń klimatyzacyjnych w dzial II pkt.3     

2. Wykonawca musi posiadać ważny  Certyfikat Autoryzowanego Partnera Serwisowego w  zakresie   
       montażu  i serwisu dostarczonych urządzeń klimatyzacyjnych. ( W certyfikacie musi być podana   
      data  ważności)      
 3. Do ofert należy dołączyć  w/ w certyfikat.     
 

 
Proszę o przedstawienie oferty cenowej  na  niniejszy przedmiot zamówienia drogą 
mailową na adres: zamówienia@jastrowie.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11-05-2015 
roku do godziny 10:00. W ofercie proszę podać nazwę producenta zaoferowanych  urządzeń. 
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą cenowo 
ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia, nie przekraczającą wartości budżetu ustalonego 
przez UG i M Jastrowie. 
 
Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem 
Gminy i Miasta Jastrowie z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz 
przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie. 


