
 

 

Warszawa dnia 13.08.2012r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 
realizowane w ramach projektu 

 „Nowoczesne zarządzanie uczelnią - Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego” 
(dotyczy klimatyzatorów) 

 

1. Zamawiający 
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania 

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa 

Tel.: 22 34 86 500 

Fax: 22 34 86 501 

2. Postanowienia ogólne.  
2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych.  
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania 

ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert,  
2.3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. 
Informację o dokonanych zmianach zostaje zamieszczona na stronie www, na której zostało zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu  

2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

2.5. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i 
Dostawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub drogą 
elektroniczna.  

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1. Dostawę wraz z montażem (pok. N5) urządzeń klimatyzacyjnych (2 szt.) 

 Urządzenia klimatyzacyjne o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 6.4kW; oraz grzewczej nie 
mniejszej niż 6.8kW 

 Urządzenie typu Split 

 Min. wyposażenie: sterownik temperatury, Filtr antyalergiczny, Moduł zdalnego sterowania, plazmowy 
system oczyszczania powietrza 

 Poziom hałasu nie więcej niż: Poziom hałasu jedn. wewn. / zewn.: 35-40-45 / 55 dB(A) 

 Przykładowy sprzęt spełniający warunki to LG S24AHP 

 Montaż ma obejmować wszystkie niezbędne elementy dla prawidłowego działania klimatyzatora, 
obejmuje także doprowadzenia zasilania elektrycznego (odległość od rozdzielni ok. 50-60m) wraz 
zabezpieczeniami (C16 wyłącznik różnicowo-nadprądowy po jednym dla każdego) 

 Sprzęt fabrycznie nowy min. gwarancja 24 mies. 
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3.2. Dostawę wraz z montażem (pok. N430) urządzeń klimatyzacyjnych (2 szt.) + przemontowanie jednej 
jednostki z N430 do N404 

 Urządzenia klimatyzacyjne o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 6.4kW; oraz grzewczej nie 
mniejszej niż 6.8kW 

 Urządzenie typu Split 

 Min. wyposażenie: sterownik temperatury, Filtr antyalergiczny, Moduł zdalnego sterowania, plazmowy 
system oczyszczania powietrza, układ pracy zimowej (jeden taki układ taki można zdemontować z 
istniejącej jednostki) 

 Poziom hałasu nie więcej niż: Poziom hałasu jedn. wewn. / zewn.: 35-40-45 / 55 dB(A) 

 Przykładowy sprzęt spełniający warunki to LG S24AHP 

 Montaż ma obejmować wszystkie niezbędne elementy dla prawidłowego działania klimatyzatora, 
obejmuje także doprowadzenie (tylko dla jednej jednostki) zasilania elektrycznego (odległość od 
rozdzielni ok. 50-60m) wraz zabezpieczeniami (C16 wyłącznik różnicowo-nadprądowy) 

 Sprzęt fabrycznie nowy min. gwarancja 24 mies. 

 demontaż jednej jednostki S24AHP i zamontowanie jej w N404, obejmuje także doprowadzenie (tylko 
dla jednej jednostki) zasilania elektrycznego (odległość od rozdzielni ok. 25-30m) wraz 
zabezpieczeniami (C16 wyłącznik różnicowo-nadprądowy) 

Wszystkie techniczne szczegóły są podane jako przykłady - jeśli chcą państwo zaoferować sprzęt równoważny 
proszę się pytać czy jest on równoważny. 

Oferty tylko na całość z podziałem na części (tj. oceniamy sumę dwóch części, ale musimy wiedzieć z czego ta 
suma się składa). 

4. Warunki wymagane od Dostawców.  
4.1. Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: są uprawnieni do występowania w 

obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 
Dostawcy niespełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 

5. Sposób porozumiewania się Dostawców z Zamawiającym. 
5.1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan Bartłomiej Solarz-
Niesłuchowski adres internetowy: Bartlomiej.Solarz-Niesluchowski@wit.edu.pl 

5.2 Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Dostawcom którym doręczono zapytanie 
ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego.  

6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:  
6.1. Oferty powinny zostać złożone w formie elektronicznej na adres : Bartlomiej.Solarz-

Niesluchowski@wit.edu.pl pod rygorem nieważności w terminie do dnia 22.08.2012r. do godziny 12:00.  

7. Inne istotne postanowienia:  
7.1. Termin płatności 15.10.2012r. 
7.2. Termin wykonania nie później niż 7.09.2012r. 
7.3. Rozliczenie będzie następowało po dostarczeniu przez Dostawcę zamówienia na podstawie faktury.  
7.4. Realizacja zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy dotyczącej Projektu. 
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