Zapytanie oferta
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z zmianami/
I. Zamawiający:
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Piłsudskiego 20
32-400 Myślenice
Adres do korespondencji:
Kryta Pływalnia MOKiS
Ogrodowa 19,
32-400 Myślenice
12 272 31 32
513 170 109
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
„DOSTAWĘ I MONTAŻ 2 LAMP UV W ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ”
II. Opis przedmiotu zamówienia
1.Specyfikacja głównych wymagań
a. Dostawa i montaż 2 LAMP UV w istniejącej instalacji uzdatniania wody basenowej:
Lampy UV służyć mają ciągłej dwezynfekcji wody basenowej, przede wszystkim służyć mają redukcji chloramin.
- basenu sportowy
LAMPA UV niskociśnieniowa
Q= 145 m3/h
NP. 5 promienników x 400W lub inne urządzenie zapewniające dawkę co najmniej 800 J/m2,
reaktor 316L
licznik godzin pracy
kołnierze DN 250
monitoring natężania promieniowania UV (czujnik UV)
wskaźnik praca/awaria
- basen rekreacyjny
LAMPA UV niskociśnieniowa
Q= 60 m3/h
3 promienniki x 400W lub inne urządzenie zapewniające dawkę co najmniej 1000 J/m2,
reaktor 316L
licznik godzin pracy
kołnierze DN 150
monitoring natężania promieniowania UV (czujnik UV)
wskaźnik praca/awaria
Lampy muszą być wyposażone w wysokowydajne amalgamatowe promienniki niskociśnieniowe. Urządzenia muszą
posiadać możliwość zastosowania opcjonalnie promienników dwuzakresowych – multifalowych.

Żywotność

promienników 16 000h.
- Dostawa i zamontowanie 2 szt. szaf zasilania i sterowania 2 lampami UV wraz z przewodami zasilającymi i

sterującymi. Szafy mają być zainstalowana w takiej odległości od lampy UV, aby zapewnić swobodny

dostęp

do

elementów istniejącej już instalacji. Przewody muszą być ułożone w korytkach kablowych.
- W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania lamp UV we wskazanym miejscu przez
Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży dostarczenie niezbędnych

podpór oraz armatury (rur, kołnierzy,

przepustnic, zaworów, zaworów probierczych), wykonanie by-passów wraz z przepustnicami ręcznymi, w celu
zamontowania urządzenia jak również demontaż istniejącej instalacji kolidującej z montowanym urządzeniem.
Wykonawca w ramach dostawy i montażu lampy UV zobowiązany jest do przeniesienia punktu dozowania podchlorynu
sodu tak aby znajdował się on po urządzeniu UV.
- Wykonawca dokona szczelności by-passów. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozruchu i regulacji
zamontowanej lampy UV.
- Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić zasilanie – możliwość wyprowadzenia kabli z istniejących
rozdzielni.
- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego obsługi
urządzenia.
b. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem montażu oraz instalacji lampy UV.
c. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
d. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
- Cena montażu i dostawy 2 lamp UV według specyfikacji
- 80% znaczenia
- Cena promienników z gwarancją utrzymania ceny przez 5 lat
(z możliwością wzrostu do 10% z uwagi na różnice kursowe)
-20% znaczenia

2. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1.Poprawnie wypełniony i podpisany formularz cenowo-ofertowy - Załącznik nr 1.
2.Podpisany projekt umowy - Załącznik nr 2.
3.Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik nr 3.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pocztą,
drogą elektroniczną lub osobiście.
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego
postępowania Na Krytej Pływalni MOKIS jest Dominika Cuprjan nr tel. 513 170 109, e-mail:
basenmyslenice@interia.pl
2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia
w godzinach pracy osoby uprawnionej, tj. 8:00 - 16:00.
VI. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego jedną z poniższych dróg:
1.Osobiście lub drogą pocztową na adres:

Kryta Pływalnia MOKiS
ul. Ogrodowa 19
32-400 Myślenice
2.Faksem, na nr 12 272 32 79
3.Drogą elektroniczną na adres e-mail: basenmyslenice@interia.pl
4.Termin składania ofert: do 14.03.2017 r. do godz. 8:30
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1.Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie/
udzielenie przedmiotu zamówienia
2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia włącznie z dostawą
do siedziby Zamawiającego.
4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
Wykonawcy.
3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4.Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w
przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy z rażąco niską ceną,
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, z winy którego w ciągu ostatnich 3 lat
doszło do rozwiązania umowy pomiędzy nim a Zamawiającym z powodu nienależytego wywiązywania się
z podpisanej umowy.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, którego towar jest niskiej jakości.
8.Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty i nie
zrealizowania inwestycji w założonym terminie, w przypadku uzyskania ofert powyżej zaplanowanego
budżetu.

Załączniki:
1. Formularz cenowo-ofertowy
2. Projekt umowy
3. Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

