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                         Otwock, 11 lipca 2018 r. 

Zapytanie ofertowe 
dotyczące  opracowania projektu technicznego, wykonawczego instalacji wentylacji 
nawiewno-wywiewnej i instalacji klimatyzacji w kilkukondygnacyjnym budynku biurowo-
technicznym nr R-1 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 
Przedsiębiorstwo Państwowe w Otwocku-Świerku. 

 
 

I. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia   
 

1. ZUOP (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania projektu technicznego, 

wykonawczego instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej i instalacji klimatyzacji w kilkukondygnacyjnym 

budynku biurowo-technicznym nr R-1 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

Przedsiębiorstwo Państwowe w Otwocku-Świerku.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1.   

3. Podmiot zamierzający złożyć ofertę jest zobowiązany uczestniczyć w wizji lokalnej przed przygotowaniem 

oferty. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty. Zgłoszenie na wizję lokalną przyjmuje 

Tomasz Bettin - nr tel.  695 250 770, e-mail: bettin@zuop.pl.    

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w ciągu 8 tygodni od podpisania umowy.  

5. Należne wynagrodzenie z tytułu realizacji dostawy będzie regulowane w terminie 21  dni od daty odbioru 

przez Zamawiającego. 

6. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać od następujących osób: 

a) w kwestiach merytorycznych: e-mail: bettin@zuop.pl, nr tel. 695 250 770,   

b) w kwestiach proceduralnych:  e-mail: kaler@zuop.pl, nr tel: 669 250 010.    

7. Oferty zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 należy przesłać w wersji:   

a. papierowej na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych– 

Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Andrzeja Sołtana 7, Sekretariat (pok. nr 215, budynek R1) 05-

400 Otwock – Świerk lub 

b. elektronicznej na adres: bettin@zuop.pl  

 opatrzone napisem:  

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji 
Nazwa i adres Wykonawcy, Numer tel. i faxu. 

………………………………………… 

8. Termin składania ofert: do 20 lipca 2018 r. (do godz.  12.00).  

 

II. Informacje ogólne o procedurze postępowania   

1.  Niniejsza procedura zapytania ofertowego prowadzona jest  w celu udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości netto poniżej 30 tys. euro (art. 4 ust. 8 Ustawy pzp). 

2. Zamawiający wymaga, aby składane oferty zawierały cenę brutto za realizację zamówienia  

w PLN. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
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zamówienia. Zamawiający zakłada, że całkowity koszt usługi nie przekroczy progu określonego w art. 4 pkt 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wraz z późniejszymi zmianami. 

3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia z wybranym Wykonawcą.  

4. Zamawiający zastrzega, iż cena nie będzie wyłącznym kryterium oceny ofert Wykonawcy. Dodatkowo 

Zamawiający uwzględni: 

a) posiadane doświadczenie (poparte referencjami lub innymi dokumentami), w zakresie prac 

projektowych dotyczących wentylacji oraz sterowania i automatyki,  

b) możliwość wglądu i analizy jakości i szczegółowości prac projektowych dotyczących wentylacji oraz 

sterowania i automatyki, wykonanych przez Wykonawcę.    

Zamawiający nie ustala znaczenia kryteriów dodatkowych, ale w razie konieczności ich zastosowania do 

odrzucenia oferty najkorzystniejszej pod względem ceny przekaże stosowne uzasadnienie pisemne wraz z 

argumentami merytorycznymi. 

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą na podstawie własnego wzoru umowy.   

6. W procesie wyboru Wykonawcy będą uwzględniane wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania 

Zamawiającego opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym.   

7. W przypadku wycofania się przez Wykonawcę, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę realizacji usługi, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z kolejnym  Wykonawcą zainteresowanym jej 

realizacją. 

8. Zamawiający zastrzega, że oferta Wykonawcy stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o 

dostępie do informacji publicznej i w przypadku woli zastrzeżenia jej przez Wykonawcy jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, należy w momencie jej składania powiadomić o tym 

Zamawiającego.  

9. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa 

zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zapytania ofertowego bez wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert oraz bez podania przyczyny. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w 

myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zamian do zapytania ofertowego. 

10. Jeżeli w toku procedury zapytania ofertowego wpłyną do Zamawiającego zapytania, Zamawiający zamieści 

odpowiedzi do nich na własnej stronie internetowej (www.zuop.pl).   

 

Załączniki  

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,   
2) Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty.  

http://www.zuop.pl/

