Motarzyno, dnia O2.09.2019 r.

ZAPYTANIE O旺RTOWE

Srodowiskowy Dom Samopomocy z siedziba w Mota「zynie 35′ 76‑248 Debnica Kaszubska, ZWraCa Sie
Z ZaPytaniem ofe直OWym na dostawe i montaZ klimatyza却.

Opis p「zedmiotu zam6wienia:

1・ Cel zadania: P「zedmiotem zakupu jest dostawa i montaZ klimatyza勘do pomieszczenia

g16wnego o powie「zchni 99m2 (UWAGA団YSOki st「op, ksztatt nie「egularnγ W maksymalnYm

Punkcie 5,88m) , kt6re znajduje sie na parterze budynku.
2. MontaZ kIjmatyzatora odbywa6 sie bedzie w pomieszczeniu s†uZacym do prowadzenia zajeC
Z uCZeStnikami 〈ok. 20 0S6b).

3. Termin dostawy i montaZu kIimatyzadi nie moZe przekroczy6 31 dni od dnia podpisania
umOWy・

4. WydajnoS6 urzadzeh musi by6 dostosowana do wielkoSci pomieszczenia.
Przedmiot zam6wienia obejmuje:
1. ∪†oienie instaiaqji zasilajap車

2. MontaZ z pe†nymi odprowadzeniami z zachowaniem wszeIkich no「m.

3. Pomia「y nowopowsta†ych obwod6w.
4. Odtwo「zenie uszkodzonych eiement6w.
Zalecenia p「zed ofertowe

l'

Oferent powinien przep「owadziE wizje iokaIna stanu istniejacego.

Wymagania kohcowe
l. Wszystkie urzadzenia dostarczone przez wykonawce musza spe師a6

wymagania

Rozpo「z如Zenia Ministra Gospodarki w sp「awie minimainych wymagah dotyczacych BHP w
Zak「esie uZytkowania ma§Zyn i u「zadzeh. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i PoIityki

Spo†ecznej′ W SP「aWie zasadniczych wymagah dIa maszyn i e‑ement6w bezpieczehstwa.

2. Wykonawca po zakohczeniu prac zobowiazany jest dostarczyC Zamawiajacemu zgodnie
Z PoIskimi No「mami′ Obowiazujacymi przepisami: ka巾y katalogowe′ karty gwarancyjne,
Certyfikaty, dekia「aqje zgodnoSci, ateSty.

Spos6b p「zygotowania oferty

l. Oferte na dostawe i montaZ kIimatyzacji zam6wienia zgodnie z zatacznikiem nr l naIeZy ziodyC
W kopercie z dopiskiem ′′Zapytanie na dostawe klimatyzacji′′ do dnia 16 w「zeSnia 2019 「. do

godziny lO:00 w siedzibie jednostki ‑ 76細248 Debnica Kaszubska, Mota「zyno 35 lub p「zestaC

na adres maiIowy sdpm@debnicakaszubska.eu
2. QfE唾POWlnna zawIe「a6 wYSZ控制nlenie skねdnIk6w zam6wienia z ich cenami, cene b「u坦
Za Ca†oSC zam6wienia (wraz z transDOrtem. mOntaiem itp.) 0「aZ termin realizacii.

3. Oferty spe†niajace wymagania Zamawiajacego beda oceniane wed†ug kryte「ium ‑ 100% cena.

4. Wtoku badania i oce=y OfertyZamawiajacy mofe Z如a6 od Wykonawcy wyja$nieh dotyczacych
t「eSci z†oZonej oferty.

5. Zamawiajacemu przys†uguje prawo do uniewaZnienia postepowania bez podania przyczyny.
Wykonawcy z tego tytu†u nie beda przys†ugiwaC jakiekoIwiek roszczenia,

6. Dodatkowe informacje moina

uzyska6

pod nume「em teiefonu:

799‑099‑73与

KI巨ROWNIK
S闘〇両skow合印恥皿S亀m復調r巾o勘

蔚諮議発言

W za†準zeniu:
‑Formula「z ofe直y (ZataCZnik nr l) o「az wz6r umowy na realizacje zadania

Za†acznik Nr l

FormuIarz ofertowy

Dotyczy montaZu kIimatyzadi w pomieszczeniu gt6wnvm budvnku気s w Motarzynie
I・

Zamawiajacy:

Nabywca: Gmina Debnica Kaszubska uI. Ks. Antoniego Kani 16A
76‑248 Debnica Kaszubska NIP 839‑219‑23̲97

Odbiorca / Platnik
S「odowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie
Mota「zyno 35, 76‑248 Debnica Kaszubska
II・

川.

Wykonawca: (nazwa, adres, NiP, REGON, teiefon)

[aczny koszt brutto wykonania zam6wienia

Opis proponowanych rozwiazah z wyszczeg6Inieniem cen:

Na wykonanie p「ac udzieiam gwa「ancji ………………………………・ (一at/miesiecy)

iV.

Dodatkowe info「ma匂e:

(miejscowosもdata ‑ POdpis i pieczetofe「enta)

WZ6R UMOWY
Umowa zawarta w dniu ………・.…・・・…・・…・ W Motarzynie pomiedzy:

$rodowiskowym Domem samopomocy w Motarzynie
Z sjedzib3: Motarzyno 35′ 76‑248 Debnica Kaszub§ka
Reprezentowanym przez Miros†awa Turczyhskiego ‑ Kierownika

Przy kont「asygnacie G†6wnego Ksiegowego ‑ Pani Do「oty Gniot
Zwanym dalej ,,ZamaWiajacym′′

A

Zwanym daiej ′′Wykonawca

「ep「ezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzenia postepowania o szacunkowej wartoSci zam6wienia wy「aZonej w

ZtotγCh poniZej r6wnowarto;ci 30 000 eu「o′ dotyczac車′′Dostawy i montaZu kiimatyza坤zosta†a
ZaWarta umowa nast弓pujacej treSci:

P「zedmiotem umowyjest zakup′ dostarczenie i montaZ element6w輔matyza担godnie z zalacznikiem

nr l do umowy.

Wykonawca o細adcza′ iZ przedmioty umowy o kt6rym mowa w §1 sa nowe′ nie maja wad fizγCZnyCh
i p「awnych′ POSiadaj河ezbedne atesty j ap「obaty techniczne up「awniajace do eksp‑oataqv na terenie
Rzeczpospolitej PoIskiej′ a takie spe†niaja wszy§tkie parametry techniczno ekspIoatacyjne okrefrone w

SPeCyfikadi istotnych wa「unk6w zam6wienia i BHP.

§3
1. Wnioskodawca zobowiazuje sie do dostarczenia i montaZu przedmiotu umowy do dnia…..

2. Dostawa nastapi na koszt i ryzyko wykonawcy.
3. Odbi6「 przedmiotu umowy zostanie potwie「dzony protoko†em stwierdzajacym bezusterkowe
dzia†anie i wykonanie podpisany p「zez obie st「ony.

§4
St「Ony uStaIaj評e za wykonanie przedmiotu umowy・ Okre鉛nego w § 1, Wykonawca otrzyma zaptate
PO WyStaWieniu Faktu「y vAT z terminem pねtnoSci 14 dni w kwocie b「u壮0
(s†ownie: …………,………… ).

§ 5 Wykonawca wystawi Zamawiajacemu fakture vAT po wyko=aniu ustaIonego przedmiotu umowy i

doko=aniu odbio「u p「zez strony niniejszej Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwara噂na wykonany przedmiot umowy, Iiczony od daty
POdpisania p「otoko†u zdawczo ‑ Odbio「czego′ na Okres

§7
St「ony ustaiaja odpowiedzialnose za niewykonanie lub niewtaSciwe wykonanie umowy w formie ka「

umownych, W naStePujacych wypadkach i wysokoSciach:

1. Wykonawca zap†aci zamawiajacemu ka「y umowne w wvsokosti:
‑ 5% wartosti wynagrodzenia umownego b皿O′ gdy zamawiajacy odstapj od umowy z
POWOdu okoIicznoSci′ Za kt6「e odpowiada Wykonawca,

一5% wa巾osti wynag「odzenia b「u境O′ gdy Wykonawca odstapi od umowy,

‑ 0′5% wynagrodzenia brutto za kaZdy dzje正w przypadku nieterminowgivea‑jzadi umowy
iub za zw†oke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

Zmiany postanowjeh umowy moga nastapiC za zgoda obu stron wyrazona na piSmie.

§9
W sp「awach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie p「zepisy ustawy Prawo zam6wieh

Pu輔CZnγCh o「az Kodek§u CywiInego.

Ewentuaine spory wyn冊e na tle reaiiza坤POStanOWie帥niejszej umowy rozstrzygane bedaprzez Sad

WtaSciwy dia siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dw6ch jednobrzmiacych egzemplarzach′ Z tego jeden egzempiarz dIa

Zamawiajacego i jeden dIa Wykonawcy.

Wykonawca

Za m awiajacy

