URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Szczecin, dnia 4 listopad 2019 rok

Znak sprawy: PO.II.3791.218.19
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)
GA-IV.3791.20.19.MK
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Wg. rozdzielnika
Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia
Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Urzędu Morskiego
w Szczecinie, 70-207 Szczecin, Plac Stefana Batorego 4.
2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie konserwacji oraz serwis urządzeń
klimatyzacyjnych w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wykaz urządzeń
klimatyzacyjnych, częstotliwość wykonywania konserwacji oraz osoby do kontaktu
w sprawie dostępu do urządzeń określa załącznik nr 2 do Umowy.
1.Zakres konserwacji oraz serwis urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje wykonanie
następujących czynności:
a) kontrolę podstawowych parametrów pracy urządzenia,
b) kontrolę stanu zabrudzeń i zużycie filtrów,
c) czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych, bądź
wymianę filtrów na nowe,
d) czyszczenie lamel wymienników ciepła jednostki zewnętrznej klimatyzatora przy
użyciu sprężonego powietrza, a jeżeli warunki pozwalają strumieniem wody z węża
wodnego celem usunięcia pajęczyny, liści i innych zabrudzeń sadowiących się
wewnątrz jednostki,
e) kontrolę szczelności instalacji freonowej oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego
do 10%,
f) czyszczenie toru skroplin.
2. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń objętych niniejszą umową Wykonawca
zobowiązuje się do:
a) rozpoczęcia naprawy w ciągu 8 godzin od zgłoszenia,
b) usunięcia awarii w ciągu 12 godzin od zgłoszenia, o ile usterki nie wymagają
zakupu części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii,
c) usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od chwili dostawy części zamiennych
niezbędnych do usunięcia awarii, o ile usterki wymagają ich zakupu. Jeżeli awaria nie
zostanie usunięta przez Wykonawcę w przeciągu 3 dni niezależnie od okoliczności
które spowodowały to opóźnienie, Zamawiający ma prawo do wykonania zastępczego
usunięcia awarii przez innego Wykonawcę. Strony mogą też uzgodnić odmienne
terminy usunięcia awarii w stosunku do określonych wyżej.

3. Częstotliwość wykonywania konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych jest określona
w załączniku nr 2 – do Umowy – szczegółowe terminy konserwacji urządzeń będą
przypadały w zależności od przewidzianej częstotliwości czynności serwisowych:
a) przy częstotliwości 4 razy/rok – w miesiącach: marzec, maj, sierpień i listopad,
b) przy częstotliwości 2 razy/rok w miesiąc: maj, listopad,
c) przy częstotliwości 1 raz/rok – w miesiącu : maj.
3. Warunki udziału w postępowaniu*

Nie dotyczy
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto. Z Wykonawcą
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , Zamawiający podpisze umowę –
załącznik Nr 2 do zaproszenia
w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami:
Mirosław Wojciech Kozik tel. 91 4403 466, kom. 609 510440 mail:wkozik@ums.gov.pl
6. Oferta powinna zawierać:
nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT
cenę brutto
termin wykonania zamówienia – 1. 01. 2020 r - 31. 12. 2021 r.
okres gwarancji* - nie dotyczy
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności – 14 dni od dostarczenia F.V. Zamawiającemu.
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do
zapytania wzorze umowy*.
k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu) –załącznik nr 4
l) formularz oferty- załącznik nr 1
m) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

7. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie
internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie do godziny 15:00 na adres : Urząd
Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Kancelaria
Ogólna Urzędu pok. 130
z dopiskiem: „Konserwacja i serwis urządzeń
klimatyzacyjnych w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie”.

8. Załączniki do oferty.
1.

Formularz Oferty

2. Wzór umowy

zał. Nr. 1
zał. Nr. 2

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu
warunków

zał. Nr 3

4. Oświadczenie wykonawcy „ RODO”

zał. Nr. 4

9. Informacje dodatkowe*

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na
każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.

Wojciech Zdanowicz
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano podpisem kwalifikowanym/
……………………………………………………………
Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

