23.05.2018, Chwaszczyno
Dane Zamawiającego:
Pakom Sp. z o.o.
ul. Oliwska 108; 80-209 Chwaszczyno
NIP: 958-14-04-116, REGON: 190832405, KRS 0000106060
Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia związanego z zakupem instalacji wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła.
I.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania o szacowanie wartości zamówienia jest szacowanie wartości zakupu
instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Informacje ogólne o planowanej instalacji:
•

instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła będzie obsługiwana przez
centralę klimatyzacyjną nawiewno-wywiewną o wydajności 2200 m3/h wyposażoną w
sekcję nawilżacza parowego, zapewniającego 12kg pary na godzinę.

•

przestrzeń dostępna do realizacji instalacji to dla centrali klimatyzacyjnej wyposażonej
w sekcję nawilżacza parowego przestrzeń podstropowa pomieszczeń magazynowych
na piętrze, natomiast usytuowanie agregatu do centrali to dach płaski o wymiarach
12,73 m x 15,09 m o nachyleniu 3 stopni, kierunek dachów południowo-wschodni,

Wymogi co do instalacji:
a) instalacja centrali klimatyzacyjnej wyposażonej w sekcję nawilżacza parowego:
•

Przygotowanie powierzchni, na której urządzenie zostanie zamontowane.

•

Upewnienie się, że powierzchnia jest płaska, wypoziomowana i zdolna utrzymać masę
urządzenia.

•

Podłączenie centrali do sieci elektrycznej.

•

Od strony obsługowej centrali należy zapewnić wolną przestrzeń o szerokości
umożliwiającej otwarcie wszystkich klap inspekcyjnych oraz przeprowadzenie
normalnych czynności eksploatacyjnych.

•

Instalacje hydrauliczne, elektryczne itp. muszą być usytuowane tak, aby nie utrudniały
dostępu do centrali.

•

Minimalna szerokość umożliwiająca wymianę filtrów kieszeniowych jest równa
szerokości centrali.

•

Minimalna szerokość umożliwiające bieżącą obsługę pozostałych sekcji wynosi 800
mm.

•

Ponadto od strony obsługi należy przewidzieć przestrzeń umożliwiającą wymianę
wewnętrznych podzespołów centrali. Szerokość przestrzeni musi być równa co
najmniej szerokości centrali + 150 mm. W trakcie normalnej eksploatacji w
przestrzeni tej mogą znajdować się inne urządzenia oraz instalacje, jednak musi być
zapewniona możliwość ich szybkiego i łatwego demontażu.

b) instalacja agregatu do centrali klimatyzacyjnej na dachu płaskim:
•

Przygotowanie powierzchni, na której zostanie zamontowana konstrukcja pod agregat.

•

Upewnienie się, że konstrukcja jest wypoziomowana i zdolna utrzymać urządzenie.

•

Instalacje hydrauliczne, elektryczne itp. muszą być usytuowane tak, aby nie utrudniały
dostępu do centrali.

•

Upewnienie się, że zapewniono wolną przestrzeń umożliwiającą normalne czynności
eksploatacyjne i serwisowe.

c) minimalny okres gwarancji na wykonanie instalacji 2 lata,
d) zagwarantowanie czasu reakcji serwisowej przez Wykonawcę na poziomie
maksymalnie 24 h (rozumianej jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji
od momentu zgłoszenia awarii).
Wymogi co do centrali klimatyzacyjnej z sekcją nawilżacza parowego oraz agregatu
do centrali:
a) centrala klimatyzacyjna nawiewno wywiewna o wydajności 2200 m3/h:
•

filtr kieszeniowy F7,

•

wymiennik obrotowy o sprawności 77,5%,

•

sekcja wentylatora osiowo-promieniowego,

•

chłodnica freonowa 21 kW,

•

odkraplacz,

•

nagrzewnica wodna 6,7 kW,

•

nawilżacz parowy 9 kW, 12 kg/h,

b) Agregat do centrali klimatyzacyjnej o wydajności 20 kW.

•

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia (minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia instalatorskie
Urzędu Dozoru Technicznego) – weryfikowane na podstawie załącznika (Wykaz osób
uzasadniających potencjał osobowy) 1,

•

zagwarantowanie przeglądów konserwacyjnych co najmniej 2 razy w roku w okresie
trwania gwarancji,

•

czas realizacji od podpisania umowy maksymalnie 21 dni,

•

poszczególne części wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe i
muszą posiadać wszelkie wymagane przepisami certyfikaty.

Informacje ogólne o realizacji zamówienia:
Kod 45 33100-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Miejsce realizacji zamówienia i montażu: Chwaszczyno, ul. ul. Oliwska 108; 80-209
Chwaszczyno
Ostateczny termin realizacji zamówienia: do końca grudnia 2018
II.

Warunki udziału w postępowaniu

Firma chcąca wziąć udział w postępowaniu musi posiadać:
- Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
- Wiedzę i doświadczenie w zakresie, którego dotyczy zamówienie
Ponadto Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę:
a) zdolności technicznych, niezbędnego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych do
wykonywania zamówienia,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
- Dodatkowe warunki:
a) poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości
pozostałych Oferentów szczegółów oferty
b) w okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji
pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą

1

Załącznikiem do oferty musi być Wykaz osób zawierający tabelę z imieniem, nazwiskiem i nr uprawnień

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia
oraz do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku braku
akceptacji dla prawidłowości przeprowadzenia działań związanych ze stosowaniem
Zasady Konkurencyjności przez Urząd Marszałkowski.
III.

Termin składania ofert:

- Ostateczny termin składania ofert w odpowiedzi na zapytanie o szacowanie: 7 dni od
daty publikacji
- Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy: pakom@pakom.com.pl w
tytule wpisując „Oferta na szacowanie wartości zamówienia związanego z zakupem instalacji
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane w formacie PDF.
- Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Oferenta oraz dane teleadresowe
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do opisu w niniejszym
zapytaniu
c) termin realizacji
d) cenę netto i cenę brutto
e) okres gwarancji
f) termin ważności oferty (nie krótszy niż 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert)
g) odniesienie do wymaganych warunków udziału w postępowaniu
- Kontakt w sprawie zamówienia: 601 611 453
- Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będą
rozpatrywane
- Składanie ofert częściowych i/lub wariantowych nie jest dopuszczalne
- W przypadku wątpliwości związanych z przedstawioną ofertą Zamawiający zastrzega
sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W
takiej sytuacji Oferent jest zobowiązany do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub
uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie
dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji
nie złożenia wyjaśnień lub nie uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie, lub
w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający
ma prawo dorzucić taką ofertę.

IV.

Warunki wykluczenia:
1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo
lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między

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, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności tych osób.
V.

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia
zamówienia na podstawie wybranej oferty i podpisanej umowy.

VI.

Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym.

VII.

Informacje dotyczące postępowania w zakresie szacowania wartości
zamówienia
Oferty mają posłużyć do oszacowania wartości zamówienia. Na ich postawie nie
zostanie wybrany wykonawca a jedynie oszacowany zostanie koszt zamówienia do
przeprowadzenia

właściwego

postępowania

ofertowego.

Właściwy

tryb

konkurencyjności zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi RPO WP
2014-2020

(zapytanie

zostanie

umieszczone

na

portalu

baza

konkurencyjności.funduszeeuroepejskie.gov.pl).
VIII. Informacje dodatkowe.
- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury
upublicznienia zapytania ofertowego w związku z współfinansowaniem zakupu z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 200142020.

