Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 847 09 20, fax: (+48 22) 843 20 69, email: cft@cft.edu.pl, www.cft.edu.pl
NIP 525-000-92-81 REGON 000844815

Warszawa, dn. 26.05.2021 r.

Zaproszenie nr ZP 6/05/2021 do składania ofert w przedmiocie:

Dostawa 13 klimatyzatorów przenośnych
Niniejsze zamówienie publiczne nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – zamówienie poniżej wartości
określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Dane Zamawiającego
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
z siedzibą w Warszawie 02-668 Al. Lotników 32/46.
NIP 525-000-92-81, REGON: 000844815

I. Przedmiot zamówienia
„Dostawa 13 klimatyzatorów przenośnych”
II. Warunki zamówienia
Zamówienie dotyczy zakupu ze środków statutowych CFT PAN, zgodnie z specyfikacją dla
warunków nie gorszych niż wymienionych poniżej:

Przenośny klimatyzator /ogrzewacz/osuszacz, o parametrach nie gorszych niż:

1.
•
•
•
•
•
•

moc chłodnicza 3,5 kW, potrzebna do schładzania kubatury ok. 125m3;
energooszczędny, klasy energetycznej A/A+;
czynnik chłodzący R290 lub R410, przy czym preferowany jest R290 jako bardziej
ekologiczny;
rura wylotowa jako element fabryczny urządzenia;
głośność nie wyższa niż 65 dB;
minimalny zakres temperatur 18- 30 ºC;
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• wyposażony fabrycznie w uszczelkę do bezinwazyjnego montażu rury wylotowej w
otworze okiennym okna o wymiarach:
- 3 sztuki 84,5 cm x 141 cm;
- 2 sztuki 93cm x 203 cm;
- 8 sztuk 85cm x 75 cm.
Jeżeli uszczelka ta nie jest na fabrycznym wyposażeniu urządzenia, musi ona zostać
dostarczona do każdego z zamawianych urządzeń dodatkowo w oferowanej cenie zgodnie
ze specyfikacją podaną powyżej;
• gwarancja 24 miesiące;
• serwis producenta w Polsce.
UWAGA! Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart technicznych
potwierdzających parametry przedmiotu zamówienia.

2. Ponadto wymagamy, aby:
1) Sprzęt dostarczony był fabrycznie nowy.
2) Cena brutto całego zamawianego sprzętu nie przekraczała kwoty 30 000,00 zł/brutto,
3) Płatność nastąpiła na podstawie umowy kupna-sprzedaży oraz faktury VAT wystawionej na:
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN - 02-668 WARSZAWA, Al. Lotników 32/46, REGON:
000844815, NIP: 525-000-92-81.
3. Termin wykonania zamówienia do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia
umowy.
4. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 90%
Termin realizacji – 10%
Wykonawca otrzyma 10 punktów, jeśli wskaże termin realizacji zamówienia krótszy o 4 dni
kalendarzowe.

III. Oferta
Oferta (stanowiąca Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) zawierać powinna:
- Dokładny opis konfiguracji proponowanego sprzętu,
- Okres gwarancji proponowanego sprzętu,
- Wycenę wykonywanego zamówienia,
- Termin wykonania zamówienia.
Dodatkowo należy przesłać podpisane przez osobę uprawnioną załączniki nr 2, 2a i 3 oraz
karty techniczne potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia.
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IV. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu (załącznik nr 2 i 2a):
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
5. ponadto ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – wskazane
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Ofertę może podpisać pełnomocnik
Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych
czynności, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie
zamówień publicznych, w których bierze udział Wykonawca albo szczególne dotyczące niniejszego
postępowania. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć na poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii.

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia – dostawa jednorazowa zgodna z terminem określonym w
ofercie od podpisania umowy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 3).
2. Miejscem wykonania Zamówienia (dostawy) jest siedziba Zamawiającego:
przy Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa. (3 piętro)

VI. Warunki końcowe
Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie oferty drogą elektroniczną (tytuł emaila
„Oferta do zamówienia nr ZP 6/05/2021”) w terminie do dnia 1 czerwca 2021 roku do godz.
16:00 na adres administration@cft.edu.pl .

1. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu na podany adres email. Oferty złożone po
terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
2. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
3. Oferty nie spełniające wymagań sprecyzowanych powyżej nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składaniu ofert.
5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia
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żądanych dokumentów.
6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2016 r., poz. 38).
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego
etapie bez podania przyczyny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek
pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
9. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub procesy technologiczne, bądź wskazane są znaki
towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a
wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego, tj. materiałów,
rozwiązań technologicznych, które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w
zapytaniu ofertowym konkretne z nazwy, pochodzenia lub charakteru procesu produkcji materiały
lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być
gorsza od jakości określonych w dokumentacji produktu lub rozwiązania technologicznego.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
- Pani Joanna Romanowska - Kowalczyk, e-mail: jromanowska@cft.edu.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP 6/05/2021

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:

Centrum Fizyki Teoretycznej
Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

OFERTA
Adres strony internetowej rejestru: CEIDG⃰ : …………………………………………………………… /
KRS⃰ …………………………………………………………. (⃰niepotrzebne skreślić)
My, niżej podpisani
………………………………………………...................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
………………………......................................................................................................................... ............
w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE

nr

ZP 6/05/2021 na: Dostawę 13 klimatyzatorów

przenośnych.
składamy niniejszą ofertę.
1.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Wartość brutto ………….…….. PLN, (słownie: ………………………………………...……..),
Wartość netto ……………..….. PLN, (słownie: ……………………………..…..……..……....),
Kwota podatku VAT ….....……PLN, (słownie: …………………………………….…..……....)

2.

Należy podać ceny jednostkowe i cenę łączną, model, nazwę producenta oraz opisać parametry
oferowanego sprzętu:

l.p.

Liczba
sztuk

1.

13 szt.

Cena
jedn.
netto

Cena
jedn.
brutto

Łączna
cena
brutto

VAT
%

Model/Nazwa
Producenta

Należy podać
parametry nie gorsze niż wymagane
przez Zamawiającego
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3.

Oferujemy termin realizacji …….. dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.(UWAGA!
Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny)

4.
5.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia
otwarcia ofert tj. do 30 czerwca 2021 r.

6.

Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego
przy uwzględnieniu zapisów istotnych postanowień umowy załączonych do zapytania ofertowego.

7.

Załącznikami do niniejszego formularza są:
a) …………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………...……………………………………………………………

8.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1. – dalej „RODO”1

9.

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………
(imię i nazwisko)

nr tel./………………………………………………
e-mail................................................................................................

................................, dnia .............................

......................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

1

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, niniejsze oświadczenie należy wykreślić

6

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 847 09 20, fax: (+48 22) 843 20 69, email: cft@cft.edu.pl, www.cft.edu.pl
NIP 525-000-92-81 REGON 000844815

Obowiązek informacyjny – zamówienia publiczne, zakup towarów i usług
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.,
zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane
osobowe jest Centrum Fizyki Teoretycznej PAN reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą
w Warszawie Al. Lotników 32/46. Z Administratorem możesz się skontaktować, posługując się
z jedną z form kontaktu udostępnionych na stronie: http://www.cft.edu.pl/
2. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym
może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
Z Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na adres:iod@cft.edu.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B lub lit. c RODO w związku z art.
32 - 34 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze
zm.) i art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2077, ze zm.), w przeprowadzenia procedury z zamówień publicznych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania
i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz przez okres archiwizacji
dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych
Administratora.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia ich
przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych Administratorowi, decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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