Warszawa, dnia 09 marca 2017 r.
BFG- DAZ–26–19/2017
Osoby kontaktowe:
Zygmunt Rzewuski tel. 22 583-05-93, 605-346-684
adres email: zygmunt.rzewuski@bfg.pl
Lesław Fik tel. 583-05-92, 603-596-525
adres email: lesław.fik@bfg.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę
(w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.)
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia w postaci usługi
(1) remontu oraz (2) przeglądów okresowych w roku 2017 agregatu chłodniczego model ERTAB
212, znajdującego się w obiekcie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. ks. Ignacego Jana
Skorupki 4.
I.

Przedmiot zamówienia
1. Wykonanie remontu agregatu chłodniczego model ERTAB 212
Wykonanie remontu agregatu chłodniczego model ERTAB 212, numer seryjny EKJ4732, czynnik
chłodniczy R404A(retrofit z R22) w zakresie:
a)
b)
c)
d)
e)

wymiana /naprawa pękniętego panelu sterowania;
wymiana odpowietrznika na parowniku – strona wodna;
wymiana styczników w układzie chłodniczym B;
czyszczenie chemiczne skraplacza;
sprawdzenie poprawności działania agregatu, regulacja.

2. Wykonanie

2 przeglądów okresowych agregatu chłodniczego model ERTAB 212

w układzie półrocznym w roku 2017
Zakres każdego z przeglądów obejmuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

kontrola szczelności agregatu – obowiązkowy wpis do rejestru CRO;
kontrola ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa;
sprawdzenie aktywnych alarmów;
sprawdzenie grzałek oleju;
kontrola stanu styczników;
kontrola pracy wentylatorów skraplacza;
sprawdzenie presostatu oleju i HP
kontrola czujników i przetworników;
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i)
j)
k)
l)
m)

kontrola silników sprężarek;
badanie kwasowości oleju;
ocena stanu izolacji;
sprawdzenie stopnia przechłodzenia;
sprawdzenie zaworu EXV

n) sprawdzenie flow switch.
II.

Wymagane miejsce i terminy wykonania usługi:

Miejscem wykonania usługi jest budynek biurowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa
00 – 546 Warszawa przy ul. ks. I. J. Skorupki 4. Usługa będzie realizowana w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Terminy wykonania usługi prezentuje poniższa tabela nr 1.
tabela nr 1
Cena brutto
Lp.

Przedmiot usługi

Termin wykonania usługi
PLN

1.

remont

agregatu

chłodniczego

model do 14 kwietnia 2017r.

ERTAB 212
2.

przegląd agregatu chłodniczego model do 22 czerwca 2017 r. *
ERTAB 212

3.

przegląd agregatu chłodniczego model do 22 grudnia 2017 r. *
ERTAB 212
Całkowita wartość zamówienia brutto:

* nieprzekraczalne, terminy dokonania wpisów do systemu CRO
Sposób rozliczenia i przekazania prac:
prace remontowe - po wykonaniu remontu, przeprowadzeniu prób poprawności działania agregatu,
podpisaniu protokołu odbioru, pisemnej gwarancji na zamontowane części i wykonane prace
remontowe.
przeglądy okresowe – sukcesywnie, po wykonaniu kolejnego okresowego przeglądu agregatu
chłodniczego, przekazaniu protokołu z wynikami badań, utrzymanie ceny zgodnie z wyceną usługi dla
danego przeglądu okresowego uwidocznionego w złożonej ofercie.
Sposób płatności – po wykonaniu każdej czynności, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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Kryterium oceny ofert – cena 100%
Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą „całkowitą wartością zamówienia brutto” - zgodnie z
tabelą nr 1.
IV. Sposób przygotowania oferty
III.

1)
2)
3)
4)

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych;
w odpowiedzi na zapytanie należy przesłać ofertę przygotowaną zgodnie z tabela nr 1 powyżej;
termin związania ofertą – 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony formularz z tabela nr 1 powyżej (forma dokument scan),
2) aktualny wydruk odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
Gospodarczej (forma dokument scan),
V.

Termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oferty@bfg.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2017 r. do godz. 16.00.
VI. Ważne informacje
1) Bankowy Fundusz Gwarancyjny zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub
odstąpienia od jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez
dokonania wyboru oferty. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy roszczenie przeciwko
Zamawiającemu.
2) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na to
zapytanie.
3) Oferta musi być przesłana i podpisana (wypełniony formularz z tabela nr 1) przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
4) Oferty przesłane po wyznaczonym terminie będą odrzucone.

/-/ Katarzyna Galus
Dyrektor Departamentu Administracji i Zamówień
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