Warszawa, dnia 13.04.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr EZ/1/IV/2018
na dostawę klimatyzatorów do budynku „A” Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB):
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
Regon: 000018046, NIP: 525-000-82-70

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 32 szt. klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych
i zewnętrznych) do budynku „A” CIOP-PIB.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie składania ofert dołączył do
formularza ofertowego dokument (np. kartę katalogową), potwierdzający spełnienie
wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.
Wymagania dotyczące klimatyzatorów:
1) Klimatyzator typu SPLIT, składający się z jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej;
2) Czynnik chłodzący: R32;
3) Zakres temperatur zewnętrznych podczas chłodzenia nie mniejszy niż od -10ºC do
+43ºC;
4) Zakres temperatur zewnętrznych podczas grzania nie mniejszy niż od -10ºC do
+18ºC;
5) Nominalna wydajność chłodzenia nie mniejsza niż 3,30 kW;
6) Nominalna wydajność grzania nie mniejsza niż 3,50 kW;
7) Współczynnik efektywności energetycznej w trybie chłodzenia (SEER) nie niższy
niż 5,6;
8) Współczynnik sezonowej efektywności w trybie grzania (SCOP) nie niższy niż 3,8;
9) Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej w trybie maksymalnego
chłodzenia nie wyższy niż 60dB(A);
10) Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej w trybie maksymalnego
chłodzenia nie wyższy niż 65dB(A);
11) Klimatyzator wyposażony w sprężarkę rotacyjną;
12) Wymiary jednostki wewnętrznej nie większe niż (szer./głęb./wys.) 860/305/220 mm
13) Waga jednostki wewnętrznej nie większa niż 9 kg;
14) Wymiary jednostki zewnętrznej nie większe niż (szer./głęb./wys.) 780/320/550 mm
15) Waga jednostki zewnętrznej nie większa niż 28 kg;
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16) Sterowanie przy użyciu pilota bezprzewodowego, umożliwiającego co najmniej:
regulację temperatury z krokiem nie większym niż 0,5ºC, regulację prędkości
wentylatora, pracę w trybie automatycznym, pracę w trybie SWING;
17) Kolor jednostek wewnętrznych: biały;
18) Zasilanie 230V/50Hz;
19) Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy;
20) Zamawiający wymaga, aby wszystkie 32 szt. klimatyzatorów były tego samego
producenta i typu.
II. KRYTERIUM OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny
brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę.
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia otrzyma
maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej,
stosownie do poniżej zamieszczonego wzoru:
Liczba punktów
=

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Cena brutto oferty badanej

X 100

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Uzyskana
liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
III. TERMIN REALIZACJI
Termin dostawy klimatyzatorów do budynku „A” CIOP-PIB do 3 tygodni od dnia
podpisania umowy.
IV. WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja obejmuje okres co najmniej 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty
podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, po wykonaniu całości zamówienia.

V. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć na formularzu ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, do dnia 19.04.2018r. do
godz. 12 00 :
1) drogą elektroniczną na adres dogrz@ciop.pl
lub
2) w formie pisemnej na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
nr pok. 335 - Kancelaria
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z dopiskiem na kopercie „Oferta na dostawę klimatyzatorów do budynku „A” CIOPPIB”.
Informacja o zakończeniu postępowania zostanie umieszczona na stronie
internetowej: www.ciop.pl – O Instytucie – Zapytania Ofertowe.
Wszelkie pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy
dogrz@ciop.pl lub na nr tel. 22 623-46-18

Integralne części zapytania ofertowego stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy.
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