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Egz. Nr 1 

 

Gdańsk, dnia 29.06.2021r. 

 

 
Wszyscy zainteresowani 

(strona internetowa Zamawiającego)

  

 

 

ZAPROSZENIE 

do złożenia propozycji ofertowej 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 

 

„Usługa polegająca na przeprowadzeniu przeglądu technicznego, serwisu i konserwacji urządzeń 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych na obiektach administrowanych przez GOS” 

–  ZP2.272.33.2021 

 

I. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:  

1. Realizacją zadania jest usługa polegająca na przeprowadzeniu przeglądu technicznego, serwisu i 

konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych na obiektach 
administrowanych przez GOS. 

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Ofertowym, 
Formularzu cenowym oraz w OPZ. 

 

Uwaga! 

Zamawiający informuje, że przewiduje po sprawdzeniu ofert przeprowadzenie negocjacji z 
Wykonawcą którego oferta zostanie najwyżej oceniona.  

Negocjacje odbędą się telefonicznie. Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą pod nr telefonu 

wskazany w Formularzu ofertowym. 
 

 

II. Wizja lokalna 

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie 

wizji lokalnej. 

Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. 

Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej w obecności przedstawicieli Zamawiającego. 

W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z upoważnionymi przedstawicielem Zamawiającego 

w tym zakresie, którym jest: 

- p. Jacek PAWŁĘCZUK (inspektor ds. sanitarnych) tel. 510935107 
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III. Obowiązki Wykonawcy:  
Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia – załączniki nr 2 

do niniejszego Zaproszenia. 

 
 

IV. Termin realizacji zamówienia 

      Do dnia 31.07.2021 r. 
 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. Kompetencje w zakresie zawodowym Wykonawcy. 

Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy wykażą że dysponują: 

- osobą, która będzie posiadała świadectwo kwalifikacyjne Grupa 1 na stanowisku eksploatacji i 

dozoru z zakresem uprawnień obsługi, konserwacji, kontrolno - pomiarowym – instalacji el. do 1 

kV   

 

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca wskaże w Wykazie osób, 

skierowanych przez niego do realizacji zamówienia publicznego osobę/osoby posiadające 

świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1 na stanowisku E i D wraz z informacją na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 5 

do niniejszego Zaproszenia. 

 

2. Uprawnienia oraz certyfikaty: 

Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu: 

- Uprawnienia do pracy na wysokościach powyżej 3m pracowników wykonujących usługę; 

- Certyfikat dla personelu F-GAZ (certyfikat dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 

15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych 

gazach cieplarnianych). 

 

Na potwierdzenie posiadania uprawnień oraz posiadania certyfikatu Wykonawca złoży wraz z ofertą 

Oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zaproszenia. 

 
 

VI. Dokumenty, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 

Przed podpisaniem umowy a najpóźniej w dniu jej podpisania Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu: 

- świadectwa kwalifikacyjne Grupa 1 na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, 

konserwacji, kontrolno-pomiarowym instalacji el. do 1 kV.   

W przypadku zmiany osób/osoby wykonujących usługę, Wykonawca przed wprowadzeniem nowych 

pracowników zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oryginałów uprawnień tychże osób. 

- uprawnienia do pracy na wysokościach powyżej 3m, 

- certyfikat dla personelu F-GAZ 
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2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot 

zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym 

opisie zostaną odrzucone. 

 

VII. Zapisy które znajdą się w Zleceniu na usługę: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

- za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie usługi w wysokości 0,1% kwoty netto 

wynagrodzenia ofertowego, za każdy dzień zwłoki; 

- łączna wartość kary umownej nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia ofertowego netto; 

- w przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, przewyższających zastrzeżone kary umowne, Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego; 

- Strony umowy wyłączają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania  przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej (wystąpienia 

okoliczności zewnętrznych,  których Strony nie mogły przewidzieć w dniu podpisania 

Umowy), której działanie uniemożliwiło wykonanie lub należyte wykonanie przedmiotu 

umowy. 

 
 

3. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:  

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia; 

2) Formularz cenowy – Załącznik nr 4 do Zaproszenia, 

3) Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i Certyfikacie F-GAZ – załącznik nr 6 do 

Zaproszenia 

4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego -

Załącznik nr 5 do Zaproszenia 

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt umocowania do podpisania oferty nie 

wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym: 

− W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty, które Wykonawca musi ponieść do 

realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymagania, które są określone 

przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu oraz załącznikach do niego.  

− Wartość całkowitą brutto za całość zamówienia należy wyliczyć  

w tabeli w Formularzu cenowym a następnie przenieść do Formularza Ofertowego. 

− W cenie przedmiotu zamówienia muszą być uwzględnione wszystkie elementy zamówienia.  

− Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie 

podlegała zmianom. 
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− Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie 

z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:  

a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół; 

b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę;  

- Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.  

- Cena brutto ma zawierać podatek VAT. 

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

5. UWAGA: 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany treści Zaproszenia lub warunków Zaproszenia, 
2) odwołania Zaproszenia lub warunków Zaproszenia, 

3) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 
5) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 

 

6. Sposób oceny ofert: 

a) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100% 

b) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:  

cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100% Oferta najkorzystniejsza to ta, 

która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena. 

c) Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami. 

d) Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 

e) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

7. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej: 

Ofertę należy złożyć mailem na adres: klimatyzator2021@sportgdansk.pl 

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest – pod rygorem 

odrzucenia oferty – złożenia formularza oferty w formie pliku PDF 

 

8. Termin składania ofert upływa dnia 05.07.2021 r. o godz. 09.00. 

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, czytelną techniką. 

Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

 

9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert   

nie będzie podlegała procesowi oceny.  

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać 

złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

 

10. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego w zakładce „Zamówienia do 130 tys. zł – postępowania rozstrzygnięte”. 

mailto:klimatyzator2021@sportgdansk.pl
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11. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 
 

Sprawy proceduralne – Sekcja Zamówień Publicznych 
Agnieszka Halama - Kurnik  

Numer telefonu: 505452176 

Adres poczty elektronicznej: agnieszka.halama-kurnik@sportgdansk.pl 
 

Załączniki: 

1 – Formularz ofertowy 

2 – OPZ 
3 – Wzór Protokołu z czynności serwisowych 

4 – Formularz cenowy 

5 – Wykaz osób 
6 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i Certyfikacie F-GAZ 

 

 
 

                     DYREKTOR  

GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU 

     /-/ Leszek PASZKOWSKI 

mailto:agnieszka.halama-kurnik@sportgdansk.pl
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