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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 

w układzie kwartalnym przeglądów okresowych systemu wykrywania tlenku węgla GAZEX  

znajdującego się w obiekcie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w garażu na poziomie”-1” i „-2” 

przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4. 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

1. Wykonanie przeglądów okresowych systemu detekcji tlenku węgla typu WG-22.NG 

/ mikroprocesorowy detektor tlenku węgla z wymiennym sensorem seria US{a}/. Ilość urządzeń 

podlegających przeglądowi – 4 sztuki. 

2. Zakres przeglądów: 

1. Dla etapu w pierwszym kwartale: 

a) ocena sprawności systemu; 

b) kalibracja detektorów; 

c) wymiana zasilacza/ wymiana jako wariant ofertowy po wykonaniu badania sprawności 

zasilacza i oceny stanu technicznego/;  
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d) sprawdzenie układu sterowniczego. 

2. Czynności dla kolejnych przeglądów: 

a) ocena stanu technicznego; 

b) badanie zgodności parametrów pracy;  

c) wykonanie testów wyjść i sygnalizacji optycznej; 

d) wykonanie testów fizycznej reakcji sensorów na tlenek węgla; 

II. Miejsce 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 

Lp. Przedmiot usługi Termin wykonania usługi 
 Cena brutto 

PLN 

1.  Przegląd -  I kwartał do 14 kwietnia 2017r. *  

2.  Przegląd  - II kwartał do 30 czerwca 2017 r.  

3.  Przegląd -  III kwartał do 30 września 2017 r.  

4.  Przegląd  - IV kwartał do 31 grudnia 2017 r.  

Całkowita wartość zamówienia brutto:  

* proponowana cena dla przeglądu w I kwartale musi ujmować wszystkie koszty związane z kalibracją 

detektorów jak również wariantowo wymianę zasilacza w przypadku negatywnej weryfikacji jego 

stanu technicznego. Wymiana zasilacza po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu 

jego zgody.  

Sposób rozliczenia i przekazania prac  - sukcesywnie, po wykonaniu kolejnego okresowego 

przeglądu systemu wykrywaniu tlenku węgla, przekazaniu protokołu z wynikami badań, zgodnie 

z wyceną usługi dla danego przeglądu okresowego uwidocznionego w złożonej ofercie.  

Sposób płatności – po wykonaniu przeglądu okresowego , przelewem na rachunek bankowy 

wykonawcy usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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III. Kryterium oceny ofert – cena  100% 
Najkorzystniejsza  oferta to oferta z najniższą „całkowitą wartością zamówienia brutto” - zgodnie z 
tabelą nr 1. 
 

IV. Sposób przygotowania oferty 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 
2) nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych; 
3) w odpowiedzi na zapytanie należy przesłać ofertę przygotowaną zgodnie z tabela nr 1 powyżej; 
4) 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    17   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 

 

 

 
 
 
 


