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ZAPYTANlll oFERTOWE 1 l Al2023

Rzeszów. l5.03.2023 r,

Wojclvódzka i Micjska Bibliotcka Publiczna zaprasza do złożenia oferty na:

,,Dostawę, monl ż i uruchonrienie klimatyzacji w lokttlu Otldzitllu dkt Dzieci i Mkltlzieży położonym

przJ) ul. Słowackiego ] l l+) Rzcs|,ob,ie" ,

l. Opis przedmiotu zanrówicnia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, lnontaż i uruchomienie klinratyzacji na potrzeby Oddziału dla

Dzieci i Młodzicży w lokalu położonym przy ul. Słowaokiego ll w Rzeszowie,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące plzedmiotu zaInówienia zawiert

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, który stanowić będzic załącznik do unrorvy,

Wybrany uykonarł,ca zobowiązany będzie do wykonania przedtniottl zanrólvienia w terIninie do

28 kwietnia 2023 r,

2. warunki utlzialu w noslenolraniu

Do złożenia ofeIty na ww, zamówienie zapraszamy wykonawcórv, którzy posiadają ccĄlikat wydany

prz,ez Urząd Dozoru Tcchnicznego potwierdzający, że przedsiębioI,stlvo Wykonawcy jest upI,arł,triotre

do instalacji, napraw, konserwacji i scrwisowania stacjonalnycJr ulządzeil chłodniczych,

klimatyzacyj nych i ponrp ciepła zawicrających fluorowanę gazy oieplarniane zgodnie z wynlaganiatni

ustawy z dnia 15 rnaja 20l5 r, o substanc.jach zubożających warst\\,ę ozollową olaz o niektórych

fluorowanycIr gazach ciep|arnianych (tj. Dz.U.z2020l, poz.2065 zpóź:l. zln.).

3. Kryteria W]l)oru ofcrtv cenorvei

l ) KryteI,ium wyboru olerty stanowić będzie:

a) cena brutto za wykonanie zamówieniajako najkorzystnie.isza - 70%.

Maksyrnalną ilość punktów według kryteriuIn ceny otrzyma rvykonawca, który zap1,opollLrje

najrriższą cellę, pozostali będą oceniani wg następująccgo r.vzoru: najniższa cena / cena badanej

ofefty x 70,

b) wldłużenie okresu gwaratrcj i i senvisowania powyże124 niesięcy - 30%.

Maksymalną ilość punktów według kryterium wydłużenie okresu grvaranc.ji iserr.visorlania

otrzynra wykonawca, który zaproponLlje najdłuższy okres, pozostali będą oceniani wg,

następującego r.vzoru: najdłuższy terIlin gu,aranc.ji i scrwisorvania / telmin gwaranc.ji

i sęrwisowania zanrówienia badane.j of-erty x 36.

2) Plzedłożona olerta cellowa lvinna zawięlać ostateczną sulnarycżną cenę obejmującą wszystkic

koszty zrviązane z realizacją zanrówienia niezbędne dojego rvykonania olaz rvszystkie obowiąztljącc

lv Polsce podatki, składki i oplaty związane z realizaclą zamórłienia, w tyni podatek VA'I'- dotyczy

podnriotów będących płatnikicrn podatku VAT.

3) Cenę ofeIty należy podaó lv PLN, z dokładriością do dlvóch miejsc po przecinku,



4. Wvmagane dokumentv

l) Wykonawcy zobowiązant są złożye wypełniony formularz oferry, stanowiący załącznik nr 2 do

niniejszego zapytania. Złożenie fomularza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapylania.

2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu wykonawcy zobowiązani są

złożyć stosowny certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający, że

przedsiębiorstwo Wykonawcy jest uprawnione do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania

stacjonarnych tl,rządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane

gazy cieplarnialre zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach

zubożalącycll warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U.

z żOż0 r. poz. 2065 z p6źn. zm,),

5. Składanie ofeń

1) Oferty należy przekazać do dnia ż4 marca 20ż3 r. do godziny: l0:00.

a) drogą elektroniczną na adres: administracja@wimbp.rzeszow.pl

b) osobiście do budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, ul. Sokoła

l3, 35-0l0 Rzeszów, do pokoju nr l8 /sekretariat/

c) drogą listowną na ww. adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie,

ul. Sokoła 13,35-010 Rzeszów

2) Otwarcie, weryfikacja i wybór najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty nastąpiw dniu 24 marca

ż023 r. o godzinie 10:30, pok. 33.

3) Zamawialący odrzuci ofeńę:

a) która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego zapylania;

b) jeżeIijej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;

c) gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;

d) gdy wykonawcanie ńoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotycących ofeńy;

e) jeżelijej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;

f) która zostanie złożona pIzez wykonawę niespehiającego warunków udziału w niniejsrym pośępowaniu,

6. Informacie o przetwarzaniu danvch osobowvch

Zgodnie z art. 13 ust, l i ż rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161619 z dnia

27kwietnia ż016 r. w sprawie oclrrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95/46lWE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem niniejszego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Publiczna w Rzeszowie ul, Sokoła 13, 35-010 Rzeszów, tel. 48 (l7) 8669-400, e-mail:

yu!Ń4ulttĘ.lzęszoył].
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we

wszystkich sprawach dotyczących przeŃvarzania danych osobowych oraz kolzystania z praw

związanych z przefivarzaniem danych - kontakt poprzez e-mail: iod@winlbp.rzeszow.pl.



3) Przetwarzanie danych osoborłrych odbywa się zgodnie art. 6 ust, l litcla c i b RODO, w związkLt

Z przepisami ustawy Z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DZ.U, z ż022 r. poz, 1360 ze zm.),

w celu związatrytrr z postępowal)ięll,l o udzięlęnie zanówienia publiczrrego, do którogo tlie stosujcllly

przepisów z dnia 1 l września 2019 r. Prawo zamówicIi publicznyclt (Dz,U . zż022 r. poz. l'7l0 ze zm,).

4) Dane osobowe będą przetwalzane w celu przcprowadzcnia postępowania i rvyborrt

naj korzystn iej szej oferly, a w przypadku wyboru ofefty, w celach związalrych z zawarciem umowy,

Po zakończeniu sprawy dane osobowe przetwarzane będą na podstawie irv celach określoriyclr

rv przepisaclr arc)riwalnych.

5) Odbiorcami dallych osobowyclr przetwarzanych w związku z niniejszyn] postępowaniem będą podmioty,

które są uprawriioIre do ich otrzylania na podstawie przepisólv prarł,a. Ponadto, dostęp do danyclr mogą

mieć firrny świadcące Adrninistratorowi usługi związaric ze wsparciem programistycznyln

i infornlatycznym, ale tylko w celu izakresie rriezbędnynr do śrviadczenia tych rrsług.

6) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zalrrówienia publicznego będą

przec|rorvywane w czasic okrcślonym przepisami prawa zgodnie z obowiązującą instrLlkc.ią

kance|aryjną, przez okres 5 |at od dnia zakoliczcnia postępo\\,ania o tldzielenię zanrórvieltia.

W przypadku wyboru ofeńy, dane osobowe będą przechowywane przez okres 5lat od daty

zakończenia realizacji umowy i jej rozliczenia.

7) Podanie danyclr osobolvych _icst dobrowolne, ale jest niezbędlre do plzeprorvadzen ia postępowania

o udzielenic zamówienia pubIicznego,

8) Dane osobowe nie będą pod]egały zautomatyzowanym proccsolll podcjmowania decyzli, w tym

profilowaniu.

9) Osoby, których dane osobowc będą przetwarzane rv czasie prorvadzenia lriniejszego postęporvania o

udzielenie zanrówierria publicznego mają prawo, na zasadaclr określonych w RODO, do dostępu do

danych osobowych ich doq,czących, ich sprostowania (poprawiania), ograIliczerlia przetwarzania

oraz do rvniesiellia skargi do Prezesa UrzędLl Ochrony Danych Osobowych, gdy unlają, żc

przctwarzanie ich danycli rrarusza przepisy RODO.

Ponadto Zanlawiający infbrInuje, żc Wykonawca zobowiązany jest do wypelrrielria obowiązku

infornlacyjnego przewidzianego w art, l3 |ub ań. l4 RODO rvobec osób, od których dane osoborve

bezpośrednio Iub pośrednio pozyskał i ptzekazał ZamawiająceInu rv celu ubiegania się o udzielenie

niniejszego zamówienia,

7. Inftrrmacic dotlatkowe

l ) Zanrawiający uniervażni ninicjsze postęporvanie, jeżeli:

a) nic wpĘnie żadna ofcrta niepodlegająca odrzuceniu;

b) cena najkorzystlricjszej olerty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansorvanic

zanlórvien ia;

c) nastąpi zrniana okoliczności porvodtljąca, że udzielenie zatnówienia nic lcży w interesie publicznym;

d) postępowallic obarczonę będzie wadą uniemożliwiającą zawarcic ważncj unrowy.



2) Składając ofeńę wykonawca jednocześnie oświad,cza, że:

a) posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia okeślonej działalności zawodowej;

b) znjduje się w slłuacji finansowej i ekonomicmej pozwalającej w spońb włafuiwy zrealizowac zamówienie;

c) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego

wykonania zamówienia;

d) złożona ofeńa będzie ważna przez okres 30 dni (termin związania ofertą);

e) akceptuje postanowienia niniejszego zapytania;

f) akceptuje poprawienie przez zamawiającego oczywisĘch lub nieistotnych omyłek w ofercie;

g) akceptuje postanowienia uInowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania

i w przypadku wyborujego oferty zobowiązuje się zawrzeó umowę zgodą z tym wzorem;

h) zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi

w pkt. 6 niniejszego zapytania.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofeń;

b) wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje

zawarte w formularzu ofeńowym;

c) poprawienia oczywistyclr lub nieistotnych omyłek w ofercie;

d) podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym łykonawcą celem uzyskania możliwie

korzystnych warunków zamówienia;

e) wyboru kolejnej naj korzystn iej szej ofeĄ, jeżeli wykonawca, którego ofeńa zostanie wybrana,

uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

t) odwołania nirriejszego zapytania jeżel:l nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie

zamówienia nie leży w interesie publicznym,

4) W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami

przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres:

administracja@wirnbp,rzeszow.pI. Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu

prowadzonym na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy PZP, ani nie stanowi

zobowiązania do zawarcia umowy.

8. zalacznikami do zapvtania ofertowego sa:

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr l;

2) Plan montażu instalacji klimaĘzacji - Załącznik nr la;

3) Formularz ofeńy - Załącznik nr 2;

4) Ulnowa zlecenia (wzór) - Załącznik nr 3.
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