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L.Dz./PRO-dzpz / 3045 /2019          Tarnów, 10.07.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

z zapytaniem ofertowym na: Modernizację systemu filtracyjnego do uzdatniania wody basenowej  

w systemie Captura
®

 w pomieszczeniach podbasenia budynku F  PWSZ w Tarnowie. 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Cel zadania:  

a) przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu filtracyjnego do uzdatniania wody 

basenowej w systemie Captura
®
 w pomieszczeniach podbasenia budynku F PWSZ w 

Tarnowie zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2. 

b) modernizacja ma na celu unowocześnienie systemu oraz wyeliminowanie awarii 

obejmujących wyłączanie się poszczególnych filtrów.  

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) dostawę i montaż urządzeń i automatyki oraz modernizację systemu zgodnie z załącznikiem 

nr 2. 

b) sprawowanie serwisu gwarancyjnego. 

c) zadanie obejmuje wykonanie wszystkich prac powyżej wskazanych oraz tych, które nie 

zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. 

 

3. Zalecenia przedofertowe: 

a) oferent jest zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną stanu istniejącego, w zakresie 

niezbędnym dla wykonania zadania oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów oraz 

robocizny.  

b) zleceniodawca umożliwi Oferentom uczestnictwo w wizji lokalnej w pomieszczeniu,  

w którym należy wykonać  przedmiot zamówienia. 

c) ustalenie godzin pracy, dostawy i montażu  zamówienia ze względu na charakter uczelniany  

budynku (w ustalonym terminie Uczelnia udostępni pomieszczenie do realizacji zadania).  

d) uzgodnienie  pozostałych elementów systemu i dostarczanie materiałów oraz urządzeń, które 

nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. 

 

4. Wymagania końcowe: 

a) wykonawca w Załączniku nr 3 do oferty zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowego 

opisu modernizacji instalacji – przygotowanego na podstawie załącznika nr 2 – opis 

przedmiotu zamówienia. 

b) wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest dostarczyć pełny opis z pełną 

dokumentacją z oprogramowaniem, kopią oprogramowania oraz wszystkimi hasłami dostępu 

(przygotowaną do ewentualnego wgrania), karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, 

deklaracje zgodności, atesty. 

c) wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia obsługi po wykonaniu usługi. 

d) wykonawca przedstawi częstotliwość i koszty serwisów pogwarancyjnych. 

e) koszty przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji zostaną uwzględnione w cenie oferty. 

 

       II .   Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

1. Oferty na modernizację systemu filtracyjnego do uzdatniania wody basenowej w systemie 

Captura
®
 (Załącznik nr 1) należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem: 
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„Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/ 3045 /2019” do dnia 18 lipca 2019 roku do godz. 13:00 w 

siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów w, pokoju nr A024 

(Dziennik Podawczy) lub przesłać na adres e-mail: oferty@pwsztar.edu.pl 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 

3. Oferta  oddzielnie winna zawierać:  

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

i  przeszkoleniem z zakresu obsługi przedmiotu dostawy. 

b) okres gwarancji (liczba miesięcy) od daty podpisania protokołu odbioru zadania. 

c) koszty przeglądów rocznych pogwarancyjnych. 

d) termin realizacji (liczba dni). 

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

5. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 

a) cena 70%, 

b) okres gwarancji 20%, 

c) koszty przeglądów rocznych pogwarancyjnych  10%. 

   

cena 70% = waga kryterium 0,70 

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 20% - waga kryterium 0,20 

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. 

 

koszty przeglądów rocznych pogwarancyjnych 10% - waga kryterium 0,10 

Ilości punktów za złożoną ofertę: 

Ilość punktów = CPPmin/CPPwn x 100 pkt x waga kryterium 
Gdzie: 

CPPmin – cena minimalna spośród zaproponowanych kosztów przeglądów rocznych 

pogwarancyjnych, 

CPPwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n. 

 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

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

umowy  - Załącznik nr 4. 

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

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

od Zamawiającego.  
9. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia pod względem merytorycznym  

i formalnym udziela: 

a) 14 63 10 713 - mgr inż. Dominik Holik, 

b) 14 63 16 683 - mgr inż. Zbigniew Czemierowski. 

10. 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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Załączniki: 

1) Formularz oferty – załącznik nr 1, 

2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2, 

3) Szczegółowy opis modernizowanego systemu uzdatniania wody basenowej – załącznik nr 3. 

4) Projekt umowy– załącznik nr 4. 

 


