Starogard Gdański 06.12.2021 r.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. ks. Bernarda Sychty
83-200 Starogard Gdański
ul. Paderewskiego 1 tel.
(058) 719-27-02
NIP: 592-157-02-03
REGON: 000286657

Zapytanie ofertowe nr 3/2021
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda
Sychty ul. Paderewskiego 1, 83-200 Starogard
Gdański tel. (058) 719-27-02
NIP: 592-157-02-03, REGON: 000286657

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu serwisu układu wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji w siedzibie Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W ramach jednorazowego przeglądu przewiduje się:
1) Czyszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych
2) Wymiana filtrów powietrza
3) Odgrzybianie układu
4) Sprawdzenie poprawności działania instalacji automatyki, oraz elementów mechanicznych central
wentylacyjnych
5) Czyszczenie central wentylacyjnych
6) Sprawdzanie podłączeń elektrycznych i pomiary prądu
7) Sprawdzanie drożności instalacji odpływu skroplin
8) Dezynfekcja chłodnic
9) Sprawdzanie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń
10) Sprawdzanie poprawności działania ewentualnego wyposażenia opcjonalnego: restartu
11) Drobne naprawy nie wymagające wymiany podzespołów
12) Sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych
13) Sprawdzenie temperatury nawiewu, wywiewu
Podstawowe materiały: filtry powietrza, środki dezynfekujące, środki antybakteryjne wchodzą w zakres
ceny serwisu.
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci dokumentacji
w/w urządzenia.
4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

1

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA, WARUNKI PŁATNOŚCI,
ROZLICZENIA
-

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
Wykonawca wykonuje dwa przeglądy w ciągu roku: w miesiącu kwietniu i w październiku, uzgadniając
wcześniej dzień rozpoczęcia przeglądu.
Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na całość robót.
Zamawiający wymaga zaoferowania 14 dniowego terminu płatności.
Płatność dokonywana będzie po każdej przeprowadzonej konserwacji na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury
Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą przelewem.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
-

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna:
być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

-

-

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy są zobowiązani do wykazania braku podstaw do ich wykluczenia w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
W celu wykazania braku wyżej wymienionych podstaw Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mbp@mbpstarogard.pl
lub też dostarczona osobiście na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty
ul. Paderewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański

2.

3.
4.
5.
6.

do dnia 17.12.2021 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia
z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed
datą złożenia oferty.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.12.2021 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem
www.mbpstarogard.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mbpstarogard.pl
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VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.mbpstarogard.pl/
X.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Anna Zagłoba-Góralska pod numerem telefonu
(058) 719-27-02 oraz adresem email: mbp@mbpstarogard.pl

XI.

ZAŁĄCZNIKI
•

Wzór formularza ofertowego (plik formularz_3_2021.pdf).
• Spis urządzeń wchodzących w skład układów wentylacji oraz klimatyzacji w siedzibie
Zamawiającego (plik spis_wentylacja_klimatyzacja_mbp.pdf)

Załączniki dostępne są w zakładce Zapytania ofertowe na rok 2022 na stronie www.mbpstarogard.pl
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