
 

POWIATOWY URZĄD PRACY 

ul.Pogodnia 63/1, 15-365 Białystok,  

tel. 85 747 38 00,  tel./fax. 85 747 38 61 

bialystok.praca.gov.pl 

Białystok, dnia 2017-04-27 

OA. 26.1.20.2017 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

DEMONTAŻ USZKODZONEGO KLIMATYZATORA  

ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ NOWEGO KLIMATYZATORA  

NA POTRZEBY SERWEROWNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU  

 

                                                          Nazwa i adres Zamawiającego 

Powiat Białostocki, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2. 

NIP 966-15-79-415   

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 

15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1 

tel. (85) 7473800  fax. (85) 7473861 

e-mail bibi@praca.gov.pl   http.// bialystok.praca.gov.pl 

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert na demontaż uszkodzonego klimatyzatora  

oraz dostawę i montaż nowego. 

Oznaczenie postępowania 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: OA. 26.1.20.2017 

Uwaga:  

 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich 

kontaktach z Zamawiającym. 

Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  

z późn. zm.) oraz w oparciu o Regulamin planowania, ewidencjonowania i realizacji zamówień publicznych 

w PUP w Białymstoku wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Białymstoku z dnia 18 lutego 2016 r.  

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zamówienie dotyczy demontażu uszkodzonego klimatyzatora i przekazania go do recyklingu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz dostawy i montażu nowego klimatyzatora. 
2. Zamawiający zleci dokonanie demontażu posiadanego uszkodzonego klimatyzatora naściennego typu  

LG G18AH oraz przekazanie do utylizacji oraz dostarczenie „Karty przekazania odpadu”. Karta powinna 

zawierać dane oddającego klimatyzator (Urząd), dane przekazującego klimatyzator do utylizacji oraz dane 

odbiorcy klimatyzatora.,  

3. Zamawiający oczekuje dostawy i montażu nowego klimatyzatora, który będzie zainstalowany w pomieszczeniu o 

powierzchni ok. 17 m 2. 

1) Klimatyzator naścienny;  

2) Wydajność chłodzenia (nominalna) 7kW; 

3) Wymagane parametry i funkcje klimatyzatora: 

a) klasa energetyczna (chłodzenie) – min. A, 

b) zasilanie 230 V, 50 Hz,  

c) praca klimatyzatora przy temperaturze zewnętrznej co najmniej -20°C,  

d) pilot zdalnego sterowania,  

e) pompowe odprowadzenie skroplin,  

f) samoczynne włączanie klimatyzatora po powrocie napięcia,  

g) funkcja osuszania powietrza,  
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h) technologia oczyszczania powietrza (minimum: usuwanie cząsteczek kurzu, powstrzymywanie 

rozwoju bakterii i wirusów),  

i) ekologiczny czynnik chłodniczy (bezfreonowy),  

j) generowany przez jednostki: wewnętrzną i zewnętrzną klimatyzatora poziom zakłóceń 

elektromagnetycznych nie powinien powodować zakłóceń w pracy urządzeń komputerowych. 

4. Przewidziany zakres prac. 

1) Wszelkie czynności związane z montażem i uruchomieniem klimatyzatora do całorocznej pracy 

w pomieszczeniu serwerowni w miejscu zdemontowanego;  

2) Zamontowanie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej; 

3) W miarę możliwości wykorzystanie posiadanej instalacji po zużytym klimatyzatorze w celu 

połączenia jednostki wewnętrznej z zewnętrzną; 

4) W razie konieczności poprowadzenia nowych instalacji elektrycznych i chłodniczych, będą one 

rozprowadzone w miejscu poprzednich i będą ukryte w korytkach/listwach przyściennych; 

5) Z uwagi na pomieszczenie i wyposażenie wszelkie prace wymagają „bezpyłowego” wykonania.  

5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej niezbędnej do zdobycia wszelkich informacji, 

koniecznych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia celem przygotowania oferty.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania faktycznego 

stanu oraz warunków realizacji zamówienia, 

7. Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji na przedmiotu zamówienia nie krótszej niż 5 lat począwszy 

od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obie Strony. 

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do serwisowania dostarczonego 

urządzenia. 

9. Zamawiający oczekuje, że w okresie gwarancji klimatyzator będzie poddawany przeglądowi nie 

częściej niż 2 razy w roku. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia 

dokumenty (certyfikaty, atesty) w języku polskim potwierdzające wymaganą jakość i bezpieczeństwo 

zgodnie z Polskimi Normami oraz instrukcję obsługi.  

11. W przypadku braku powyżej wymienionych dokumentów Zamawiający wstrzyma się od podpisania 

„Protokołu odbioru” do czasu ich uzupełnienia.  

12. Wykonawca zobowiązany jest zabrać zbędne demontowane urządzenia i materiały pozostawiając w czystości 

pomieszczenie demontażu i montażu klimatyzatora. 

 

Kryterium oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów: 

1) Cena oferty ( C ) – wartość kryterium(waga) – 85% 

Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia 

zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert będzie obliczana jako stosunek wartości z oferty 

badanej z uwzględnieniem wagi za kryterium, wg wzoru: 

gdzie: C – wartość punktowa za kryterium cena 

         najniższa cena ze złożonych ofert   

C =   ------------------------------------------  x 100 x 85% (waga ) 

                  cena badanej oferty 

2) Okres gwarancji (G) – wartość kryterium(waga) – 15%.  

Ocenie podlega zaproponowany przez Oferenta okres gwarancji. Okres ten nie może być krótszy 

niż 5 lat. Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek 

najdłuższego okresu gwarancji do okresu z oferty badanej, z uwzględnieniem wagi za to 

kryterium wg wzoru: 

gdzie: G – wartość punktowa za kryterium termin dostawy zamówienia 

                          okres badanej oferty 

G =   --------------------------------------------------  x 100 x 15% (waga ) 

         najdłuższy okres w złożonych ofertach   

2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium oceny. Suma punktów, którą 

Oferent otrzyma za ww. kryteria stanowi łączną ocenę oferty. 



Miejsce oraz termin składania ofert 

  Ofertę należy złożyć do dnia 05 maja 2017 r. do godz.1200.:  

1) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Białystok, ul. Pogodna 63/1, pok. 301 (III piętro) sekretariat; 

2) pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1; 

3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: bibi@praca.gov.pl.  

   

Termin związania ofertą 

       Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się   

       wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Zamawiający zleci, a Wykonawca zobowiąże się, zgodnie ze złożoną ofertą do realizacji całości przedmiotu 

zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy. 

 

Informacje o dokumentach wchodzących w skład oferty 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 ), 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru. 

 

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

Małgorzata Miklaszewska –Koordynator ds. Zamówień publicznych, w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach  od 700 do 1500
. 

 

 Załączniki 

1. Załącznik Nr 1   –  Formularz ofertowy, 

2. Załącznik Nr 3   –  Wzór umowy, 
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