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ZAPYTANIE OFERTOWE NR DAG/251/09/2021 Z DNIA 06.05.2021 r. 

o wartości poniżej 130 tys. złotych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 ze zm.) 

 

Zamawiający:  

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18, 

00-716 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytutów Naukowych PAN pod numerem RIN-III-20/98, 

NIP 525-000-89-56, 

zaprasza do złożenia ofert na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Astronomicznym 

im. M. Kopernika PAN w Warszawie, przy ul. Bartyckiej 18. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika 

PAN w Warszawie, przy ul. Bartyckiej 18 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.  

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty: najniższa 

cena. 

3. Wymagany termin / okres realizacji zamówienia: trzy miesiące od daty podpisania umowy.  

4. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN  

w Warszawie, ul. Bartycka 18. 

5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełniania (jeśli dotyczy):  

Wykonawca załączy do oferty kopie poświadczone za zgodność poniższych dokumentów: 

1) certyfikat FGAZ dla personelu i przedsiębiorców, 

2) autoryzacja producenta klimatyzacji Toshiba, 

3) kopia polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000 zł.  

4) referencji z ostatnich trzech lat dotyczących realizacji, co najmniej dwóch zamówień 

polegających na wykonaniu podobnych prac na kwotę min. 100.000 zł brutto. 

6. Określenie warunków istotnych zmian umowy (jeśli dotyczy): Zamawiający nie 

przewiduje określania warunków . 

7. Informacja o ofertach częściowych (jeśli dotyczy): Zamawiające nie przewiduje możliwości 

udzielenia zamówienia w częściach. 

8. Informacja o ofertach wariantowych (jeśli dotyczy): Zamawiający nie przewiduje 

możliwości udzielenia zamówień wariantowych. 

9. Informacja o zamówieniach z art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP (jeśli dotyczy): Zamawiający nie 

przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w trybie art. 134 ustawy PZP. 

10. Informacja o planowanych negocjacjach (jeśli dotyczy): Zamawiający nie przewiduje 

możliwości przeprowadzenia negocjacji. 

11. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają 

wyłączeniu na podstawie art. 56 PZP (zakaz powiązań osobowych i kapitałowych 

z wykonawcą). 

12. Sposób przygotowania oferty:  

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym 



strona 2 z 2 

 

stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

13. Miejsce i sposób składania oferty: 

a) pocztą lub osobiście: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, ul. Bartycka 18,  

00 - 716 Warszawa, 

b) e-mail: wanda@camk.edu.pl. 

14. Termin składania ofert: 14.05.2021 r. 

15. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wanda Lewandowska, tel. 693 131 897. 

16. Załączniki: 

a) opis przedmiotu zamówienia, 

b) projekt umowy, 

c) formularz ofertowy. 
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