Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
pieczęć komórki organizacyjnej

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm)

I. Zamawiający: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Adres do korespondencji: ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa
tel. 22 635-68-55, faks 22 831-95-97
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Serwis urządzeń VTS
II. Opis przedmiotu zamówienia
Specyfika głównych wymagań:
- utrzymanie urządzeń w ciągłej bezawaryjnej pracy,
- przyjazdy w razie awarii w ciągu 3 godzin i usunięcie usterki w miarę możliwości; w
przypadku braku części naprawa w ciągu 24 godzin,
- przegląd urządzeń raz na cztery miesiące, polegający na wymianie zużytych
elementów(filtrów),
- dezynfekcja urządzeń,
- ustawienie zadanych parametrów po stronie powietrza,
- sprawdzenie stanu elementów zabezpieczających i sterujących oraz ich poprawności
zadziałania,
- comiesięczny przegląd parametrów pracy central i ich regulacja,
- mycie i czyszczenie skraplaczy w agregatach chłodniczych zgodnie z wytycznymi
producenta.
III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.11.2018 r.-31.12.2018 r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawca, którym może być wyłącznie podmiot posiadający autoryzację producenta central do
wykonywania czynności serwisowo-obsługowych, powinien złożyć ofertę na Formularzu
Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1), do którego należy dołączyć
Formularz Cenowy (załącznik nr 2).

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia: 18.10.2018 r. do godz. 12:00, w dowolnej formie:
– elektronicznie na adres e-mail: b.wiktorska@chat.edu.pl
– listownie na adres: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego
48, 01-771 Warszawa, z adnotacją: „Serwis VTS”
– osobiście w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 w siedzibie uczelni
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48,

01-771

Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Serwis VTS”.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena - 100%
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

zawiadomi

Wykonawców

za

pośrednictwem e-maila.
VII. Dodatkowe informacje
Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w zakresie przedmiotu
zamówienia: mgr Bogumiła Wiktorska – przewodniczący Komisji Zamówień Publicznych.
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1 - Formularz Ofertowy
2 - Formularz Cenowy
3 – Projekt umowy
ZATWIERDZIŁ:

…..………………………………..
(data, podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej postępowanie)

