Nadleśnictwo Skrwilno
Skrwilno dnia 13.09.2021r.
Znak spr. S.270.2.24.2021
Wykonawcy wg. rozdzielnika
Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający Nadleśnictwo Skrwilno zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
pn.: ,,Dostawa i montaż 8 klimatyzatorów”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
 dostawę i montaż 8 sztuk jednostek naściennych wewnętrznych;
 dostawę 8 sztuk jednostek zewnętrznych i montaż 3 sztuk na poziomie gruntu, oraz
5 sztuk na elewacji;
 wykonanie instalacji freonowych i instalacji skroplin, trasy rurociągów ukryte
w korytach instalacyjnych wg ustaleń z inwestorem;
 wykonanie
zasilania
elektrycznego
z
istniejącej
sieci
wewnętrznej
w pomieszczeniach;
 rozruch urządzeń, ustawienia, przeszkolenie z obsługi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację miejsc montażu określa
specyfikacja techniczna stanowiąca zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
4. Miejsce i sposób uzyskania informacji/wyjaśnień oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Nadleśnictwo Skrwilno, ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno tel.: 54 270 00 32
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
p. Krzysztof Tyburski email: krzysztof.tyburski@torun.lasy.gov.pl
- w sprawach proceduralnych:
p. Karolina Krajewska: karolina.krajewska@torun.lasy.gov.pl
5. Kryteria wyboru ofert:
a) Cena – 90%
b) Gwarancja – 10%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość
punktów łącznie ze wszystkich kryteriów:
a) Kryterium cena:
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
𝐶𝑒𝑛𝑎 =
× 90 𝑝𝑘𝑡
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
Cenę oferty stanowi dostawa i montaż 8 klimatyzatorów zgodnie z niniejszym
zamówieniem oraz cena za przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zaoferowanym
przez Wykonawcę.
b) Kryterium gwarancja:
Zaoferowana gwarancja
Minimum, tj 5 lat
6 lat
7 lat i więcej

Ilość pkt
0
5
10

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje gwarancję poniżej 5 lat podlegać będzie odrzuceniu.

Nadleśnictwo Skrwilno, ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno
tel.: +48 54 270-00-02, fax: +48 54 270-00-32, e-mail: skrwilno@torun.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

6. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (w języku polskim). Ofertę należy sporządzić
w formie pisemnej. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie
kopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. 7
zapytania ofertowego).
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych oraz składania ofert
wariantowych.
Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto przed podpisaniem umowy.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. po terminie dostawy i montażu
klimatyzatorów).
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
Zabezpieczenia w postaci gwarancji muszą pokrywać się i odnosić się do terminów podanych
poniżej i zabezpieczać roszczenia o nie mniejszej wartości.
Data ważności oferty 30 dni do daty składania ofert.
Oferta winna zawierać:
6.1 . Formularz ofertowy zgodnie z zał. nr 1 do zapytania ofertowego, który zawiera:
 nazwę firmy i adres składającego ofertę,
 cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia,
 oferowany okres gwarancji,
 termin ważności oferty (30 dni do daty składania ofert),
 warunki płatności określone we wzorze umowy (do 14 dni od daty wpływu
prawidłowo wystawionej faktury).
6.2 Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, tj: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
6.2.1 inne dokumenty:
 pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
6.3. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez ofertowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego:
 Wypełniony załącznik nr 4 wraz z określeniem nazwy i parametrów oferowanych
urządzeń.
 Karta produktu (oferowanego przez Wykonawcę).
7. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do 2021-09-21 do godziny 9:00
w Nadleśnictwie Skrwilno, adres ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno, pokój nr: 1 (sekretariat)
w zamkniętej kopercie opisanej następująco:
,,OFERTA - Dostawa i montaż 8 klimatyzatorów”
Nie otwierać do 2021-09-21 do godz. 9:15”.
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Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza* składanie/a* ofert drogą elektroniczną na adres
przetargi.skrwilno@torun.lasy.gov.pl w terminie do 2021-09-21 do godziny 9:00
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej.
W takim wypadku ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej bez
podpisu elektronicznego np. skan podpisanej i opieczętowanej oferty, w przypadku, gdy
złożona przez Wykonawcę oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
najkorzystniejsza, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego dostarczyć oryginał oferty w formie pisemnej z podpisem osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy pod rygorem odrzucenia oferty. Treść oferty
pisemnej nie może odbiegać od oferty złożonej drogą elektroniczną.
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf, .odt.
Wykonawca wypełnia ofertę tworząc dokument elektroniczny.
Po stworzeniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego oferty, Wykonawca podpisuje
ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 162), z zastrzeżeniem uwagi powyżej.
Podpisany dokument elektroniczny oferty powinien zostać zabezpieczony przed otwarciem
przy pomocy hasła tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może
posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje
dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat, pakiet MS Office), lub skorzystać z
dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign)
lub komercyjnych.
Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku oferty w kolejnej wiadomości email
przesłanej do Zamawiającego na adres przetargi.skrwilno@torun.lasy.gov.pl
W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego
dotyczy załączone hasło oraz nazwę Wykonawcy. Hasło dostępu musi zostać przesłane
najpóźniej do terminu otwarcia ofert wskazanego przez Zamawiającego.
Wykonawca przesyła Zamawiającemu ofertę zabezpieczoną przed otwarciem przy pomocy
hasła na adres poczty elektronicznej przetargi.skrwilno@torun.lasy.gov.pl w taki sposób,
aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego
oferta dotyczy oraz nazwę Wykonawcy.
W przypadku niezabezpieczenia pliku oferty przed otwarciem przy pomocy hasła lub
nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe
skierowanie wiadomości lub jej przedterminowe otwarcie. Brak możliwości otwarcia
wiadomości stanowi podstawę do odrzucenia oferty (np. błędnie podane hasło dostępowe,
uszkodzony plik).
Uwaga: brak zabezpieczenia oferty hasłem może powodować jej przedterminowe otwarcie,
wówczas wykonawca nie może mieć roszczeń względem Zamawiającego za otwarcie ofert
przed terminem. Brak zabezpieczenia oferty hasłem nie stanowi podstawy do odrzucenia,
oferta niezabezpieczona hasłem bierze udział w postępowaniu.
8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi 2021-09-21 o godz. 9:15 w siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno ul. Leśna
5, 87-510 Skrwilno sala narad pokój nr 10 (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych).
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9. Postępowanie nie podlega rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych (postępowanie
poniżej 130 tys. zł).
10.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
11.W celu uzyskania korzystnych warunków zamówienia, komisja przetargowa może podjąć
negocjacje cenowe z wykonawcami, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Z poważaniem

Tomasz Gnap

Elektronicznie podpisany przez Tomasz
Gnap
'Data: 2021.09.13 11:57:30 +02'00
Załączniki do zapytania ofertowego:
1.
2.
3.
4.
5.

Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna).
Formularz ofertowy.
Wzór umowy.
Wykaz oferowanego sprzętu
Klauzula informacyjna (RODO)

Do wiadomości:
1. Wykonawcy wg. rozdzielnika
2. a/a.
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