Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZP 16/2022r
Warszawa, dnia 26.07.2022r

ZAPYTANIE OFERTOWE
na : zakup i dostawa, montaż zestawu urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń biurowych
w Centrum Łowicka
I. Zamawiający : Centrum „Łowicka’- Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
02-502 Warszawa, ul. Łowicka 21,NIP: 521-11-11-851,REGON:00028920
zaprasza do złożenia oferty na:
II. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest :
zakup i dostawa, montaż zestawu urządzeń klimatyzacyjnych oraz wykonanie instalacji zasilającej do
pomieszczeń biurowych w budynku Centrum Łowicka typ multi split aby ograniczyć ilość jednostek
zewnętrznych :
2) Opis przedmiotu zamówienia:
a) 2szt. jednostki zewnętrzne 5,3KW,
b) 2 szt. jednostki zewnętrzne 7,6 KW,
c) 1 szt. Jednostki zewnętrzne 2,6 KW,
d) 5 szt . jednostki wewnętrzne 2,6 KW,
e) 4 szt. jednostki wewnętrzne 3.6 KW,
f) montaż urządzeń wraz z materiałem ,
g) instalacja zasilająca do urządzeń
3) Termin realizacji zamówienia : do 3 tygodni od podpisania umowy.
Zamawiający deklaruje niezwłocznie podpisanie umowy po wyborze oferty,
4) warunki płatności : przelew (płatność 30 dni) po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.
5) Okres gwarancji : 60 miesięcy.
III. Miejsce uzyskania informacji, określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia :
Centrum „Łowicka’- Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
02-502 Warszawa, ul. Łowicka 21, tel.22 845-56-75
IV. Kryterium wyboru ofert :cena brutto 100 %
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
V. Forma złożenia oferty:
1.Ofertę na załączonym formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 01.08.2022r.do godz.11:00
w formie : pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum „Łowicka’- Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów
m. st. Warszawy, 02-502 Warszawa, ul. Łowicka 21, tel.022 845-50-62


w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia.publiczne@lowicka.pl

ofertę należy oznaczyć tytułem: „Oferta na – Zakup i dostawę urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń
biurowych w Centrum Łowicka”
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską lub data zarejestrowania wpływu
wiadomości na skrzynce e-mail.
2) Oferty zostaną otwarte w dniu 01.08.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - Centrum „Łowicka’,
pokój nr: 27 (dotyczy tylko w przypadku wymogu składania ofert w formie pisemnej lub osobiście).
Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
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VI. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić na załączonym druku -załącznik nr 1 (Formularz ofertowy);
2) oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu w języku polskim, pismem czytelnym lub komputerowo
oraz podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów
rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa, wszystkie strony powinny być ponumerowane a ewentualne
poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy. Wszystkie kartki oferty winny być trwale spięte w jedną całość,
3) oferta winna być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela na
podstawie pełnomocnictwa posiadającego zakres i podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
4) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną lub umowa regulująca współpracę podmiotów
występujących wspólnie jeżeli z jej treści wynika ustanowione pełnomocnictwo należy dołączyć pełnomocnictwo
do reprezentowania w jednej z form wyżej wymienionych(jeśli dotyczy);
5) wykonawca związany jest ofertą 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert,
6) Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: tel. 600-877-418 Teresa Poddaniec
e-mail: zamówienia.publiczne@lowicka.pl.;
VII. Postanowienia końcowe
1) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach
Ustawy pzp,
2) W przypadku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu
Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą -z chwilą
zawarcia tej umowy/zlecenia (zamówienia)
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z
ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i
finansowych z tego tytułu.
4) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł.
VIII. Załączniki:
1.Formularz ofertowy (Oferta Wykonawcy);
2.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym w
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty130 000 zł;
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