
L.Dz./PRO-dzpz / 1967 /2019       Tarnów, 19.04.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca się z 

zapytaniem ofertowym na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych do 

pomieszczenia magazynowego Archiwum  PWSZ w Tarnowie. 

 
 

I Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Cel zadania  

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie,  dostawa i 

montaż regałów przesuwnych  w pomieszczeniu magazynowym Archiwum  

dokumentów zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 i ekspertyzą 

zawartą w Załączniku nr 4 

 Montaż  regałów odbywać się będzie w  budynku A w PWSZ w Tarnowie 

 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje :  

 Inwentaryzację pomieszczenia przed montażem 

 Opracowanie studium zagospodarowania pomieszczenia 

 Przygotowanie i wzmocnienie  podłoża 

 Wykonawstwo, transport i montaż torów jezdnych oraz regałów 

 Oznakowanie regałów po ich zapełnieniu przez użytkownika wg obustronnych 

uzgodnień 
 Sprawowanie serwisu gwarancyjnego 

 Zadanie obejmuje wykonanie wszystkich prac powyżej wskazanych oraz tych, 

które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania zadania. 

 

3. Zalecenia przed ofertowe 

 Oferent powinien przeprowadzić wizję lokalną stanu istniejącego, w zakresie 

niezbędnym dla wykonania zadania oraz określenia zakresu prac i wyceny 

kosztów i robocizny.  

 Ustalenie  godzin pracy, dostawy i montażu  zamówienia ze względu na 

charakter uczelniany  budynku ( w ustalonym terminie uczelnia udostępni 

pomieszczenie do realizacji zadania).  

 Uzgodnienie  pozostałych parametrów montażu i dostarczanych materiałów 

oraz urządzeń, które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania zadania. 

 Zleceniodawca umożliwi Oferentom uczestnictwo w wizji lokalnej w 

obiektach, które dotyczą przedmiotu zamówienia. 

 

4. Wymagania końcowe: 

 

 Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać 

wymagania: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w 

sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 

2002.191.1596),  

 Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu zgodnie  Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami: 

karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

atesty. 

 
 



 

       II    Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Oferty na dostawę zamówienia ( Załącznik nr 1 )  należy złożyć w opieczętowanej kopercie z 

dopiskiem „Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/1967/2019” do dnia 24 maja 2019 roku do godz. 13.00 w 

siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów na Dziennik Podawczy, pokój 

A024 lub przesłać pod Adres email: oferty@pwsztar.edu.pl . 
 .  

 

1. Oferta  oddzielnie winna zawierać:  

 cenę (zł brutto) za całość zamówienia wraz z transportem, montażem, instalacją i  

przeszkoleniem z zakresu  obsługi urządzenia.  

 okres gwarancji (ilość miesięcy) od daty podpisania  protokołu odbioru. 

 Termin realizacji (ilość dni) od daty podpisania umowy (Załącznik nr 3)  

 

2. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

3. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 

 - cena 80% 

 - okres gwarancji 10% 

 - termin realizacji  10% 
   

 

cena 80% = waga kryterium 0,80 

Ilości punktów za złożoną ofertę: 

Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium 
Gdzie: 

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, 

Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n 

 

  okres gwarancji 10% - waga kryterium 0,10 

Ilości punktów za złożoną ofertę: 

Ilość punktów = Gwn /Gmax x 100 pkt x waga kryterium  
Gdzie: 

Gmax – najdłuższy  okres gwarancji spośród zaproponowanych ofert. 

Gwn    – okres gwarancji  zaproponowany przez wykonawcę n. 

 
Termin realizacji 10% - waga kryterium 0,10 

Ilości punktów za złożoną ofertę: 

Ilość punktów = Tmiin /Twn x 100 pkt x waga kryterium  
Gdzie: 

Tmin – najkrótszy  termin  realizacji spośród zaproponowanych ofert. 

Twn    – termin realizacji   zaproponowany przez wykonawcę n. 

 

 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5. Z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie umowa, projekt umowy  

- załącznik nr 3. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od 

Zamawiającego. 

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316 584  mgr Renata Bartosik-

Gebert , 14 6310 710 mgr inż. Janusz Kozioł lub tel. 14 6316 683  mgr inż. Zbigniew Czemierowski. 
8. Na podstawie Art.4 Ust. 3 Ustawy z dnia  9 listopada 2018 „Elektroniczne fakturowanie w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym” ( Dz.U.2018.2191 z dnia 2018.11.23) Zamawiający wyłącza stosowanie 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 
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