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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę i montaż klimatyzacji. 

1. Przedmiot zakupu: dostawa i montaż klimatyzacji, zgodnie z opisem zawartym 

w załączniku nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia) i na zasadach określonych 

w załączniku nr 3 (Wzór umowy).  

 

Termin dostawy i montażu klimatyzacji nie może przekroczyć 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 

 

2. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2016 r. do godz. 

11:00, w wersji elektronicznej na e-mail: pawel.gola@men.gov.pl  

 

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 

 

3. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyłącznie kryterium cenowego, 

tj. cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia - 100 %. 
 

4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1, zawierający 

wskazanie oferowanych urządzeń oraz cenę całkowitą brutto oferty za realizację 

zamówienia. 
 

5. Wykonawcy zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej miejsca realizacji 

zamówienia powinni zgłosić takie zainteresowanie na email zawarty w niniejszym 

zapytaniu. Zamawiający przewiduje, że wizja lokalna dla wykonawców odbędzie się w 

dniu 2 grudnia 2016r. o godz. 10.00. 

 
6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie 

jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 

ofert. 
 
 
 
 

 
 
 
 
W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy, 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 
3. Wzór umowy. 

mailto:pawel.gola@men.gov.pl


 

 2 

Załącznik nr 1  
 

Formularz ofertowy 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

NIP ............................................... REGON ................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

....................................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

....................................................................................................................................... 

Numer telefonu: (**) .................................................................................................... 

Numer faksu: (**) ......................................................................................................... 

e-mail:  ......................................................................................................................... 

 
Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „Dostawa i montaż klimatyzacji” oferujemy 
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, 
w tym w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy, 
które zostały zawarte odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego.  
 

Oferujemy urządzenia 

(nazwa, firma, model) 

 

…………………………….…………………………….. 

 
CENA CAŁKOWITA 

BRUTTO 

/całkowita wartość 
zamówienia, w tym koszt 

urządzeń, ich dostawy 
i montażu/ 

………….………………………………………. złotych 

(słownie ……………………………………………… 
 
……………………………………………………………) 

 
Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy. 
 
 
 

………………………………             ………………..………………………  
                     (miejscowość i data)                                       ( imię, nazwisko i podpis upoważnionego 
                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU 
 
  
 
Przedmiotem zakupu jest dostawa i montaż klimatyzacji w 5 pomieszczeniach 

biurowych znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. 

Ch. Szucha 25.  

Ww. pomieszczenia usytuowane są na III (ostatnim) piętrze budynku. Ich 

powierzchnia użytkowa przedstawia się następująco:  

- 1 pomieszczenie: 16,11 m2 

- 2 pomieszczenie: 9,96 m2 

- 3 pomieszczenie: 9,96 m2 

- 4 pomieszczenie: 9,96 m2 

- 5 pomieszczenie: 16,68 m2 

 

Przedmiot zakupu obejmuje dostawę i montaż (wraz z odprowadzeniem skroplin na 

strychu budynku i podłączeniem zasilania elektrycznego) następujących urządzeń: 

 Klimatyzator split inwerter ścienny Fujitsu ASYG09LMCA + AOYG09LMCA – 2 

komplety składające się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej; Zamawiający 

dopuszcza urządzenie równoważne spełniające następujące parametry: moc 

chłodnicza 2,5 kW, moc grzewcza 3,2 kW 
 

 Klimatyzator split inwerter ścienny Fujitsu ASYG07LMCA + AOYGL07MCA – 3 

komplety składające się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej; Zamawiający 

dopuszcza urządzenie równoważne spełniające następujące parametry: moc 

chłodnicza 2,0 kW, moc grzewcza 3,0 kW 

 

Dodatkowe informacje: 

- jednostki zewnętrzne będą montowane na strychu budynku nad klimatyzowanymi 

pomieszczeniami 

- jednostki wewnętrzne będą montowane w każdym z pomieszczeń 
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Załącznik nr 3 
 

UMOWA Nr MEN/2016/BA/ 
 

zawarta w Warszawie w dniu ............. 2016 roku pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa - Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą przy  

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, NIP: 701-001-56-10, REGON: 000177939, zwanym 

dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Pana Alana Steinbarth - Dyrektora Biura 

Administracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

a 

……………………….. , zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy 
z osobna „Stroną”. 
 
Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o dokonanie zakupu nr DE-
WZP.261.14.37.2016.PG na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

 

   § 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie nowych urządzeń 

klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi 5 pomieszczeń biurowych znajdujących się 
w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, 
zwanych dalej „urządzeniami”, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 
do umowy. 

2. Narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym 
w szczególności rurociągi freonowe, instalacja skroplin, przewody elektryczne, pompkę 
skroplin, zapewnia Wykonawca.  
 

§ 2 
1. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego i zamontuje urządzenia,  

o których mowa w § 1 oraz przekaże związane z urządzeniami dokumenty (instrukcję 
obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną) w terminie do 14 dni od dnia podpisania 
umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania urządzeń z najwyższą starannością, 
zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Spełnienie przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszej umowie zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez obie Strony, bez zastrzeżeń. Wzór 
protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

4. W przypadku wadliwego wykonania instalacji lub stwierdzenia niezgodności urządzeń 
z parametrami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
odpowiednio do wymiany urządzeń w terminie do 3 dni roboczych lub do poprawnego 
zamontowania urządzeń w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia 
o niezgodności lub wadzie. 

 
§ 3  

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy 
nie przekroczy kwoty brutto …………. zł (słownie: ……………………….).  

2. Płatność zostanie zrealizowana jednorazowo, po podpisaniu przez obie Strony 
bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz po dostarczeniu 
przez Wykonawcę faktury VAT. 
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3. Termin płatności przez Zamawiającego: do 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.  

4. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
na fakturze. 

5. Za dzień płatności ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia oraz ich instalację na okres 60 

miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

2. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia 
będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkownika) serwis gwarancyjny, 
świadczony w siedzibie Zamawiającego. 

3. Warunki serwisu gwarancyjnego: 
a) gotowość serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o wadach) w dni robocze  

w godzinach 8.15 – 16.15, 
b) upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą zgłaszać wady urządzenia oraz 

wykonania instalacji w dni robocze w godzinach 8.15-16.15, za pośrednictwem faksu 
lud drogą elektroniczną, 

c) Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad w ciągu 2 dni roboczych, 
licząc od dnia ich zgłoszenia, 

d) standardowy czas naprawy wynosi do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady, 
e) w przypadku konieczności wymiany podzespołów trudno dostępnych, 

po poinformowaniu Zamawiającego, naprawa może trwać maksymalnie 7 dni 
roboczych (licząc od dnia zgłoszenia wady), 

f) okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy, 
g) Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia na nowe  

w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania 
w formie pisemnej w przypadkach: 

 wystąpienia kolejnej wady urządzenia po wcześniejszym wykonaniu  
3 napraw gwarancyjnych danego urządzenia, 

 nie wykonania naprawy w terminie 20 dni. 
h) w przypadku wymiany urządzenia na nowe, Zamawiający wymaga, aby posiadały 

minimum parametry określone w załączniku nr 1 do umowy, 
i) w przypadku wymiany urządzenia na nowe, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się 

na nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej protokolarnie. 
 

§ 5 
1. W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 
maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy 
za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia 
przez którąkolwiek ze Stron od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wymianie urządzeń lub usunięciu ich wad, 
w tym wad instalacji, naliczona zostanie kara umowna w wysokości 0,5% maksymalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, licząc  począwszy 
od dnia następnego po upływie terminów, o których mowa w § 2 ust. 4. 

4. Za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu czynności gwarancyjnych naliczona 
zostanie kara umowna w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, licząc  począwszy od dnia następnego po upływie 
terminów, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. c, d, e, g. 

5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie 



 

 6 

z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających, jeżeli kara 
nie rekompensowałaby strat spowodowanych z winy Wykonawcy. 

6. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być większa niż 40% 
kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1. 

7. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
a w przypadku niemożności potrącenia, płatne będą w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża jednocześnie 
zgodę na potracenie kwot kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

 
§ 6  

1. W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy, dla bieżących kontaktów Stron niniejszej 
umowy oraz podpisywania protokołów odbioru, wyznacza się następujące osoby: 
- dla Zamawiającego: Pan Wojciech Chrząszcz i/lub Pan Zdzisław Kaczmarek,  
- dla Wykonawcy: ……………………, 
przy czym zmiana tych osób może nastąpić po poinformowaniu drugiej Strony 
i nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

2. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

3. Dla ważności jakichkolwiek zmian lub uzupełnień w niniejszej umowie i jej załącznikach, 
niezbędne jest zachowanie formy pisemnej. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 

5. Na potrzeby niniejszej umowy, Strony ustalają, że określenie „dzień roboczy”  
lub „dni robocze” będzie oznaczać dzień (dni) od poniedziałku do piątku,  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zaś posługiwania się w 
niniejszej umowie określeniem „dzień” lud „dni” bez przymiotnika roboczy, dotyczyć to 
będzie dni kalendarzowych. 

6. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia 
w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

 
 
  ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 do umowy 

                                                                                  
 

WZÓR  PROTOKOŁU  ODBIORU  
 
Miejsce dokonania odbioru: ___________________ 
Data dokonania odbioru:    ___________________ 
Termin realizacji umowy:   ___________________ 
Ze strony Wykonawcy: 
_______________________________ 
(nazwa i adres)_________________________ 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 
_______________________________ 
(nazwa i adres) 
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

(imiona i nazwiska osób upoważnionych) 

Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr MEN/2016/BA/…. z dnia …....2016 r. jest: 

Lp. Nazwa przedmiotu dostawy 
Jednostka  

miary 
Ilość Uwagi 

     

     

     

Lp. Rodzaj wykonanych prac 
Jednostka 
obmiaru 

Ilość Uwagi 

     

     

Potwierdzenie kompletności dostawy: 
•      Tak* 

•      Nie* - zastrzeżenia     ___________________________________ 

 
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy i wykonanej instalacji: 
•      Tak* 

•      Nie* - zastrzeżenia     ___________________________________ 

 
Końcowy wynik odbioru: 
•      Pozytywny* 

•      Negatywny* - zastrzeżenia ___________________________________ 

Podpisy: 

1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________                      
                                                                                                      _______________________ 
(osoby upoważnione ze strony Zamawiającego)                      (Przedstawiciel Wykonawcy) 

*niewłaściwe skreślić. 

 


