
 

 

                        Jastrowie, dnia 28.05.2014 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Gmina i Miasto w Jastrowiu zaprasza do składania  ofert na zadanie pn:  

 
„Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż i uruchomienie instalacji 

klimatyzacji  w budynku administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu” 
 
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Gmina i Miasto Jastrowie 
ul. Żymierskiego 79 
64-915 Jastrowie 
NIP: 767-167-38-24  
tel. 67 266 22 11 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:  
 
Eugeniusz Łyczywek, e-mail: zamowienia@jastrowie.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie 
przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie 
zapytania ofertowego. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie 
instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta                   
w Jastrowiu. 
 
Instalacja została podzielona na 3 niezależne części. Klimatyzacja pomieszczeń będzie realizowana 
przez  inwertory system VRF multisplit KX firmy MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES z agregatem 
chłodniczym usytuowanym na ścianie zewnętrznej i ściennymi jednostkami wewnętrznymi, 
montowanymi z pompkami skroplin. 
 
W pierwszej kolejności będą rozważane oferty na zadanie I. Jeśli zostaną środki z zadania  I 
wówczas Zamawiający przeznaczy środki  na pozostałe zadania lub na zadanie II lub na zadanie 
III. 
 
Zadanie I – Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku 
administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu ( piętro). 
Do schłodzenia przeznaczone są następujące pomieszczenia: Pokój nr.  12, 12a, 12b, 13, 13a. 
 
Do chłodzenia przewidziano montaż klimatyzatora typu VRF multisplit KX firmy MITSUBISHI     
HEAVY  INDUSTRIES  z pięcioma jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną. 
W skład jednostek wewnętrznych wchodzą następujące klimatyzatory: 
klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK28KXE6 szt. 1 
klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK45KXE6 szt. 2 
klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK56KXE6 szt. 2 
W skład jednostki zewnętrznej  wchodzi  klimatyzator: 
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDC224KXE6 szt. 1 

 



 

 

Zadanie II – Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku 
administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu ( parter). 
Do schłodzenia przeznaczone są następujące pomieszczenia: Pokój nr.  1, 2, 3, 4, 5. 
 
Do chłodzenia przewidziano montaż klimatyzatora typu VRF multisplit KX firmy MITSUBISHI 
HEAVY INDUSTRIES z pięcioma jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną. 
W skład jednostek wewnętrznych wchodzą następujące klimatyzatory: 
klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK22KXE6 szt. 3 
klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK45KXE6 szt. 2 
 
W skład jednostki zewnętrznej  wchodzi  klimatyzator: 
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDC155KXEN6 szt. 1 
 
Zadanie III – Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku 
administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu ( piętro). 
Do schłodzenia przeznaczony jest pok. nr 14. 
 
Do chłodzenia przewidziano montaż klimatyzatora typu VRF multisplit KX firmy MITSUBISHI 
HEAVY  INDUSTRIES z dwoma jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną. 
W skład jednostek wewnętrznych wchodzą następujące klimatyzatory: 
klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ SRK50ZJ-S szt. 2 
 
W skład jednostki zewnętrznej  wchodzi  klimatyzator: 
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SCM71ZJ-S1 szt. 1 

 
 
 

W ofercie należy uwzględnić minimum 1 rok bezpłatnego serwisowania uruchomionej 
instalacji i urządzeń z częstotliwością co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym. 

 
3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji    
    projektowej stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego będący   
    integralną częścią zapytania ofertowego. 
4. Z uwagi na fakt, iż zamówienie rozliczane będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, należy     
    przyjąć, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy, zaś obowiązującym jest   
    projekt techniczny oraz   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 
5. Zamawiający wymaga, by Wykonawca na poszczególne zadania udzielił min. 36 –   
    miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia (dostarczone urządzenia oraz  
    prace montażowe) licząc od daty odbioru końcowego. 
6. 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). 
7. 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 
15:30.  

8.UWAGI:  
8.1. 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.  
8.2.  W trakcie realizacji projektu 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. 

       8.3. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi  
             normami, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  

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



 

 

IV. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

 
1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają autoryzację               
    w  zakresie doboru, sprzedaży, montażu oraz serwisu urządzeń firmy MITSUBISHI HEAVY   
    INDUSTRIES. 
2. Wykonawca musi posiadać certyfikat autoryzacji od producenta w/w urządzeń klimatyzacyjnych  
    na dany rok sprzedaży. 
3. Do ofert należy dołączyć  w/ w certyfikaty i autoryzację. 

 
V.  SPOSOB OCENY I KRYTERIUM WYBORU OFERTY  

 
1. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu zostanie dokonana przez   
    analizę złożonych dokumentów , wymienionych w dziale IV. Ocena ta stanowiła będzie pierwszy  
    etap oceny ofert. 
2. Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają w/w warunków nie będą podlegały ocenie w drugim  
    etapie. 
3. Kryterium wyboru oferty stanowi łączna cena brutto – 100 %. 
4. W formularzu ofertowym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytani ofertowego na   
   na każde zadanie, należy  podać  cenę netto + ……% VAT w kwocie …………………………… tj. łącznie   
  cena brutto. 
5. Wykonawca może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić. 
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 
7. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych   
    polskich. 
 

VI.  TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT 

 
      1.  Oferta może być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza ofertowego. 
      2.  Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy (kolumny 7 i 8), stanowiący załącznik       
           nr 2 do   niniejszego zapytania ofertowego na każde zadanie osobno. 

3.  Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione w imieniu Wykonawcy                  
     w  zakresie jego praw majątkowych, lub przez osobę umocowana przez osoby uprawnione. 
4.  Oferta powinna być napisana czytelnie i trwała techniką w języku polskim. 
5.  Wszelkie zmiany w treści ofert(poprawki, przekreślenia itp.), muszą być parafowane                   
     i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym wypadku powyższe   
     zmiany  nie będą uwzględniane.  
6. Forma pisemna 
      Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: 
      Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu z dopiskiem zamówienia „ Oferta   – dostawa urządzeń       
      oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku  administracyjnym  
      Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu” 

6.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żymierskiego 79, 64-915 Jastrowie   
       pok. nr 13 do dnia 4 czerwca 2014 r, godz. 12:00  i zaadresować zgodnie z opisem   
       przedstawionym w punkcie wyżej. 
6.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina   
       wpływu ofert do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
7.    Forma elektroniczna 
7.1. Ofertę w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
7.2. Oferta w formie elektronicznej powinna być tak przygotowana tak jak oferta w formie   
       pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail:  
       zamowienia@jastrowie.pl w terminie do 4 czerwca 2014 roku, godz. 12:00. 
7.    Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
8. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń  
     względem Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie z tytułu otrzymania niniejszego zapytania   
     ofertowego oraz  przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie. 

         



 

 

 
 
 

9. Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu zastrzega sobie prawo unieważnienia całego 
postępowania lub poszczególnych zadań bez  podania przyczyny. 

 
Załączniki: 
 

1.   Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2.   Kosztorys ofertowy ( na każde zadanie osobno) – Załącznik nr 2 
3. Wzór umowy – Załącznik nr 3 
4. Oświadczenie kierownika budowy – Załącznik nr 4 

 
Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 5 
 
W skład dokumentacji projektowej wchodzą: 

 
1. Opis – klimatyzacja budynek U G i M Jastrowie 
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
3. Przedmiar robót ukł 1,2,3. 
4. Schemat instalacji elektrycznej dla układu nr. 3 – rysunek S-7 
5. Schemat instalacji elektrycznej dla układu nr. 2 – rysunek S-6 
6. Schemat instalacji elektrycznej dla układu nr. 1 – rysunek S-5 
7. Schemat technologiczny instalacji klimatyzacyjnej nr. 2 – rysunek S-4 
8. Schemat technologiczny instalacji klimatyzacyjnej nr. 1 – rysunek S-3 
9. Schemat instalacji klimatyzacyjnej  piętro – rysunek S-2 
10. Schemat instalacji klimatyzacyjnej  parter – rysunek S-1 

 
 

 
 

 
 

Sporządził: Eugeniusz Łyczywek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


