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ZAPYTANIE OFERTOWE  
na wybór na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji (wraz z odprowadzeniem skroplin na ścianie 

zewnętrznej budynku i podłączeniem zasilania elektrycznego) w 3 pomieszczeniach Oddziału 
Fundacji Aktywizacja w Warszawie, ul. Chałubińskiego 9/9A 

 
Nr postępowania: 08/07/2018/WCH data: 23.07.2018 r. 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Fundacja Aktywizacja 
ul. Chałubińskiego 9/9a 
02-004 Warszawa  
KRS 0000049694 
NIP 527-13-11-973 
www.aktywizacja.org.pl 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, spełniający 
poniższe wymagania: 

Parametr: Wartość minimalna: 

Moc chłodzenia/grzania 3,0 W 

Zakres temperatur pracy 

(chłodzenie/grzanie) 
Od -10 do+43/-15 do +24 

Głośność  20 dB (1-szy bieg) 

Okres gwarancji  5 lat 

Klasa energetyczna  A+ 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż klimatyzacji (wraz z odprowadzeniem 
skroplin na ścianie zewnętrznej budynku i podłączeniem zasilania elektrycznego) w 3 
pomieszczeniach Oddziału Fundacji Aktywizacja, przy ul. Chałubińskiego 9/9A Warszawie w 
ramach projektu „Gotowi do zmian II”. 

2. Ww. pomieszczenia usytuowane są na parterze budynku. Ich powierzchnia użytkowa przedstawia 
się następująco: 
- 1 pomieszczenie - 34 m2 
- 2 pomieszczenie - 23 m2 
- 3 pomieszczenie -  10m2 

3. Przedmiot zamówienia wykonywany jest na podstawie umowy oraz protokołu odbioru w okresie 
realizacji projektu tj. 14 dni od dnia podpisania umowy.  

4. Cena musi uwzględniać dostawę wyposażenia własnym transportem do Fundacji Aktywizacja, 
montaż klimatyzacji wraz z niezbędną infrastrukturą i instruktarzem działania urządzenia dla 
Zamawiającego oraz gwarancję na przedmiot zamówienia. 
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5. Dodatkowe informacje: - jednostki zewnętrzne będą montowane na ścianie zewnętrznej budynku 
- jednostki wewnętrzne będą montowane w każdym z pomieszczeń.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności  
w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia.  

7. Zamówienie związane jest z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Gotowi do zmian II” 
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

 
3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
 

4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Terminowej dostawy oraz montażu przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 2 zapytania 
ofertowego 

2) przeprowadzenie instruktarzu obsługi urządzeń, 
3) zapewnienia gwarancji na przedmiot umowy. 

 
5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zamawiający zapewni Wykonawcy wszelkie dokumenty zawierające plany budynku, rozprowadzenie 
aktualne elektryki oraz umożliwi przeprowadzeniem wizji lokalnej miejsca realizacji. 

 
6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
Zamówienie będzie realizowane maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy.  
Miejsce wykonywania zamówienia: Fundacja Aktywizacja Oddział w Warszawie, ul. Chałubińskiego 
9/9A, 02-004 Warszawa.  
 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują osobami zdolnymi wykonać zamówienie, 

c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zadania, 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
e) nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

 
Niespełnienie warunków określonych przez Zamawiającego skutkuje wykluczeniem Wykonawcy  
z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona. 
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8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 
1. Wypełniony formularz oferty (według załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),  
2. Poświadczenie posiadania uprawnień do wykonywania zamawianych usług (wg załącznika nr 

2 do niniejszego zapytania ofertowego), 
3. Kopię zaświadczenia o wpisie do CEIDG bądź kopię aktualnego wypisu z KRS, bądź inny 

dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym wykonawcy,  
4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór stanowi 

załącznik nr 3),  
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

 
 

9. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

 

Rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w PLN. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

Oferta powinna: 
1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1) 

i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być 
opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Wszystkie strony oferty 
wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane 

2. Oferta powinna zawierać typ i model sprzętu w formularzu oferty (załącznik nr 1).  
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, który widnieje w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, wydruku z CEIDG lub innym dokumencie zaświadczającym o jego umocowaniu 
prawnym. Oferta może być złożona przez Pełnomocnika – w takim wypadku niezbędne jest 
przedłożenie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Oferta powinna zawierać cenę wyrażoną w PLN, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, 
za wykonaną usługę.  

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
6. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie 

oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
7. Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski 

oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę.  
9. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej - drogą pocztową lub osobiście do siedziby 

Zamawiającego.  
 
 
 
 
 

mailto:fundacja@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/


 

Siedziba Główna; ul. Wiśniowa 40b lok.8; 02-520 Warszawa; telefon: 22 697 87 84; fax: 22 697; e-mail: fundacja@idn.org.pl; 

www.aktywizacja.org.pl; KRS: 0000049694; NIP: 527-13-11-973; REGON: 006229672 

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 
 

Magdalena Pietrowska  
Dyrektorka Oddziału 
Fundacja Aktywizacja Oddział w Warszawie 
ul. Chałubińskiego 9/9A, 02-004 Warszawa 
Tel. 511 944 159, e-mail: magdalena.pietrowska@idn.org.pl  
 

12. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Ofertę należy złożyć w Fundacji Aktywizacja Oddział w Warszawie ul. Chałubińskiego 9/9A, 02-004 
Warszawa  do dnia 27.07.2018 r. do godziny 16:00. Koperta powinna zawierać opis: „Odpowiedź na 
zapytanie ofertowe nr 08/07/2018/WCH z dnia 23.07.2018 r.  
O zachowaniu terminy decyduje data wpływu oferty na wskazany wyżej adres.  
 
Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
 

13. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY1 
 

1) Wszystkie oferty, które będą niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 2 
zapytania ofertowego, nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 7  
zapytania ofertowego lub nie będą kompletne zgodnie z pkt 8 zapytania ofertowego zostaną 
odrzucone na etapie weryfikacji formalnej.  

2) Pozostałe oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium 
Konkurencyjna Cena.  

3) Sposób obliczania ofert: Maksymalna liczba punktów : 100 
 

Opis sposobu obliczania kryterium „KONKURENCYJNA CENA” 
 
1. Oferta powinna zawierać cenę brutto, na którą składa się koszt urządzeń, montaż oraz koszty 

serwisu gwarancyjnego wyrażoną w złotych polskich.  
2. Cena w ofercie powinna być wyrażona w formie liczbowej i słownie.  
3. Liczba punktów uzyskanych w kryterium KONKURENCYJNA CENA będzie obliczana zgodnie  

z poniższym wzorem (najniższa cena brutto analizowanych ofert za wartość urządzeń  
z montażem oraz serwisem gwarancyjnym/cena brutto oferty badanej)x100 = liczba 
punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się 
odwołań. 

                                                           
1
 W przypadku zastosowania ofert wariantowych należy określić kryteria dla każdego z wariantu. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość negocjowania 
przedstawionej ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów,  
w przypadku gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez 
Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia.  

 

14. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY 
 

Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert 
Waga kryterium: „KONKURENCYJNA CENA” – 100 punktów  
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 
Kryterium Konkurencyjna Cena oceniane jest według wzoru:  
PC = ((Cmin/Cof)*100%)*100, gdzie: 
 
PC – liczba punktów przyznanych ofercie 
Cmin – najniższa zaoferowana cena,  
Cof – cena oferty ocenianej,  
100 – współczynnik stały  
 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

Na podstawie najkorzystniejszej oferty z wykonawcą podpisana zostanie umowa cywilno – prawna. 

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 

 
17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

 
18. FINANSOWANIE 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach projektu pt. „Gotowi do zmian II”  

 

19. UWAGI KOŃCOWE 
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są  
z Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego  
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego  czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 
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Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy dot. zamówień publicznych,  
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu 
cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia 
umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

 
 
 
 

20. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia umowy, w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnych zamówień na dodatkowe usługi niezbędne do 
sprawnej realizacji projektu. 
 
Do zapytania ofertowego dołączono: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wykonawcy  
Załącznik nr 2 – Poświadczenie posiadania uprawnień do wykonania usługi  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  
 

 

Zatwierdził (Dyrektor jednostki organizacyjnej 
prowadzącej postępowanie lub inna osoba 
upoważniona przez  Zarząd) : 

 

………………………………………………… 
(data/ podpis) 
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