
MIASTO DĘBLIN 
08-530 Dęblin, ul. Rynek 12 

Regon 431019419 
NIP 5000026098 

OA.2512.7.2.2021 Dęblin, dnia 12 sierpnia 2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający - Miasto Dęblin, w związku z treścią art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty 
na wykonanie zadania pn. „Przegląd techniczny klimatyzacji w Urzędzie Miasta Dęblin". Informuję, 
że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) 

I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 
Miasto Dęblin 
ul. Rynek 12 
08 - 530 Dęblin 
tel. 81 8830011 
fax.81 8801911 
NIP: 5060026098, REGON: 431019419 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1) Przedmiotem zamówienia jest „Przegląd techniczny klimatyzacji w Urzędzie Miasta Dęblin" 
obejmujący: 

a) pomiar ciśnienia w trakcie pracy 
b) sprawdzenie skraplacza ze względu na uszkodzenia korozje 
c) sprawdzenie szczelności połączeń instalacji gazowej 
d) sprawdzenie stanu podzespołów elektrycznych 
e) pomiar natężenia prądu przy obciążeniu 
f) sprawdzenie sterownika/pilota 
g) pomiar temperatury na wlocie do parownika 
h) pomiar temperatury na wylocie do parownika 
i) odkażanie parownika oraz tacy ociekowej 
j) sprawdzenie drożności odpływu skroplin 
k) czyszczenie filtrów parownika i skraplacza 
1) dokonanie odpowiednich wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów 
ł) dokonanie odpowiednich wpisów do książki gwarancyjnej Zamawiającego 
m) dojazd do klienta 

2) Przegląd dotyczy klimatyzacji: 
- MIDEA MV6-850WV2GN1-E (lokalizacja: Urząd Miasta Dęblin, obsługuje 43 jednostki 
wewnętrzne); 
- MIDEA MV6-335WV2GN1-E (lokalizacja: Urząd Miasta Dęblin, obsługuje 15 jednostek 
wewnętrznych); 
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 
1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym i przesłać drogą elektroniczną na adres email 

oa@um.deblin.pl w terminie do 18.08.2021 r. do godz. 15:00. 
2) Zamawiający poinformuje wszystkich oferentów o wynikach postępowania za pomocą poczty 

elektronicznej. 

IV WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: 
1) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
2) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego. 
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3) Wykonawca załączy do oferty dokument poświadczający posiadanie aktualnego statusu 
autoryzowanego instalatora wystawione przez Zymetric Sp. z o.o. dla danej serii urządzeń 
Midea oraz certyfikat F-gaz dla personelu zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015 r. 
0 substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowych gazach 
cieplarnianych. 
4) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone 
z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

V KRYTERIA OCENY OFERT: 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował najniższą ceną oferty brutto 
- 100%. 
Porównanie cen nastąpi na podstawie cen brutto wskazanych przez Wykonawców 
w formularzu ofertowym. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

VI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY: 
1) Wykonawca określi cenę brutto oferty, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z usługą przeglądu 
klimatyzacji wraz kosztami dojazdu. 
3) Cena może być tylko jedna. 
4) Cena oferty nie podlega waloryzacji. 

VII WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA: 
1) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 17 września 2021 r. 
2) Miejsce wykonania prac: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08 - 530 Dęblin. 
3) Warunki płatności: 

a) rozliczenia między stronami będą odbywały się w PLN, 
b) płatność będzie zrealizowana na podstawie wystawionej faktury VAT, 
c) podstawą do zapłaty za wykonaną usługę przeglądu klimatyzacji jest protokół odbioru bez 

zastrzeżeń, podpisany przez strony umowy. 
d) zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze, w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. 

VIII OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 
Katarzyna Rozenkiewicz -81 883 37 73, oa@um.deblin.pl 

IX ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, JEŻELI: 
- została złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert. 

X POZOSTAŁE INFORMACJE: 
1 Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia 

umowy. 
2 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zaproszenia przed 

upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny. 
3 Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert. 
4 Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. 
5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty 

o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
6 Umowa (stanowi zał. nr 2) zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 

oferty. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie opublikowane 
na stronie http://bip.um.deblin.pl 
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XI INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Dęblin reprezentowane przez Burmistrza 
Miasta Dęblin z siedzibą w Dęblinie ul. Rynek 12. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora, 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego (znak sprawy: OA.2512.7.2.2021) pn.: „Przegląd klimatyzacji 
w Urzędzie Miasta Dęblin". 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa); 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym ww. przepisach ustawy, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO ; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Załączniki 
1. Formularz ofertowy. 
2. Wzór umowy / . . ^ 
3. Protokół obioru 

mgr Bt/cuci Siedlce! 

Sporządziła 
Katarzyna Rozenkiewicz 



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr OA.2512.7.2.2021 

FORMULARZ OFERTOWY 

I. DANE SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ 

Nazwa Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

Adres do korespondencji 

Nr telefonu 

Nr NIP i Nr REGON 

Adres e-mail 

Osoba do kontaktów roboczych 
(imię, nazwisko, adres e-mail, 
telefon) 

Osoba upoważniona do 
reprezentowania podmiotu 
(imię, nazwisko, funkcja) 

II. OFERTA CENOWA 

. 
Nawiązując do zapytania ofertowego nr OA.2512.7.2.2021 niniejszym składam/y ofertę na wykonanie 

zadania pn. „Przegląd techniczny klimatyzacji w Urzędzie Miasta Dęblin". 

CENA BRUTTO ZGODNIE Z WARUNKAMI 
OPISANYMI W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

' • : . : : ' - :: 

Cena brutto: PLN 

Słownie: CENA BRUTTO ZGODNIE Z WARUNKAMI 
OPISANYMI W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

' • : . : : ' - :: 

CENA BRUTTO ZGODNIE Z WARUNKAMI 
OPISANYMI W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

' • : . : : ' - :: 
i 

CENA BRUTTO ZGODNIE Z WARUNKAMI 
OPISANYMI W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

' • : . : : ' - :: 

Składając ofertę oświadczam, że: 
1. Akceptuję warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i w przypadku wyboru mojej 

oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych 
w zapytaniu ofertowym. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych 
z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 
zrealizowania. 

(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr OA.2512.7.2.2021 

UMOWA 

na wykonanie przeglądu technicznego klimatyzacji znajdującej się w budynku 
Urzędu Miasta Dęblin 

zawarta w dniu 2021 r. w Dęblinie pomiędzy: 

Miastem Dęblin, z siedzibą ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, NIP: 5060026098, Regon 431019419 
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Dęblin Panią Beatę Siedlecką, zwanym dalej 
Zamawiającym 
a 

zwanym dalej Wykonawcą 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr OA.2512.7.2.2021 została zawarta umowa 
0 następującej treści: 

§ 1  
1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu 
technicznego klimatyzacji znajdującej się w Urzędzie Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin. 
2. Wykonawca potwierdza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi informacjami 
niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, 
w tym dla danej serii urządzeń Midea oraz certyfikat F-gaz dla personelu zgodnie z ustawą z dnia 
15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowych gazach 
cieplarnianych. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego i sprawnego wykonania umowy pod względem 
organizacyjnym i technicznym. 

§ 2  
Termin realizacji przedmiotu umowy do 17.09.2021 r. 

§3 
1 .Przedmiotem umowy objęta jest klimatyzacja: 
a) MIDEA MV6-850WV2GN1-E zlokalizowanej w Urzędzie Miasta Dęblin, obsługującej 43 
jednostki wewnętrzne; 
b) MIDEA MV6-335WV2GN1-E zlokalizowanej w Urzędzie Miasta Dęblin, obsługującej 15 
jednostek wewnętrznych; 
2. Przegląd techniczny klimatyzacji obejmuje następujące czynności: 

a) pomiar ciśnienia w trakcie pracy 
b) sprawdzenie skraplacza ze względu na uszkodzenia korozje 
c) sprawdzenie szczelności połączeń instalacji gazowej 
d) sprawdzenie stanu podzespołów elektrycznych 
e) pomiar natężenia prądu przy obciążeniu 
f) sprawdzenie sterownika/pilota 
g) pomiar temperatury na wlocie do parownika 
h) pomiar temperatury na wylocie do parownika 
i) odkażanie parownika oraz tacy ociekowej 
j) sprawdzenie drożności odpływu skroplin 
k) czyszczenie filtrów parownika i skraplacza 
1) dojazd do klienta 
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3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiednich wpisów do Centralnego Rejestru 
Operatorów. 
4. Wykonawca po przeprowadzonym przeglądzie technicznym dokona odpowiednich wpisów 
do książki gwarancyjnej Zamawiającego. 
5. Po realizacji bez zastrzeżeń całości zakresu przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 2, 3 i 4, 
nastąpi potwierdzenie odbioru w formie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionych 
przedstawicieli obu stron. 

§4 
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ustala się na kwotę 

zł netto + 23% VAT łącznie zł (słownie ), 
zgodnie z ofertą złożoną w dniu 2021 r. 
2. Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy przelewem bankowym, w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez obie 
strony protokół odbioru. 
3. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę termin płatności, o którym 
mowa w ust. 2 będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy właściwie 
wystawionej faktury korygującej. 

§5 
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w razie zwłoki w wykonaniu usługi 
w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia określonej w § 4 za każdy dzień zwłoki. 
W przypadku jej naliczenia wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie pomniejszone 
0 wysokość katy umownej. 

§ 6  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 
Kodeksu Cywilnego. 

§7 
Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego 
Sądu dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8  
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§9 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego 
1 jednym dla Wykonawcy. 

Zamawiający Wykonawca 

6 



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr OA.2512.7.2.2021 

Protokół odbioru 
przeglądu technicznego klimatyzacji 

W dniu 2021 r dokonano przeglądu technicznego klimatyzacji: 
a) MIDEA MV6-850WV2GN1-E zlokalizowanej w Urzędzie Miasta Dęblin, obsługującej 
43 jednostki wewnętrzne; 
b) MIDEA MV6-335WV2GN1-E zlokalizowanej w Urzędzie Miasta Dęblin, obsługującej 
15 jednostek wewnętrznych; 

Wykonane czynności: 

Lp. Opis czynności Wykonano Lp. Opis czynności tak nie 
1 pomiar ciśnienia w trakcie pracy 
2 sprawdzenie skraplacza ze względu na uszkodzenia i korozje 
3 sprawdzenie szczelności połączeń instalacji gazowej 
4 sprawdzenie stanu podzespołów elektrycznych 
5 pomiar natężenia prądu przy obciążeniu 
6 sprawdzenie sterownika/pilota 
7 pomiar temperatury na wlocie do parownika 
8 pomiar temperatury na wylocie do parownika 
9 odkażanie parownika oraz tacy ociekowej 
10 sprawdzenie drożności odpływu skroplin 
11 czyszczenie filtrów parownika i skraplacza 

UWAGI: 

OCENA STANU TECHNICZNEGO: 

URZĄDZENIE DZIAŁA / NIE DZIAŁA* PRAWIDŁOWO 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

* niepotrzebne skreślić 
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