
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy

85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piolra Skargi 2, lei. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 12.10.2018 r.

W1OS-SSZP.2500.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.)
zaprasza do sktadania ofert na Dostawe klimatyzatorow wraz z ich rozmieszczeniem i insta!acja_
w budynku WIOS w Bydgoszczy.
Wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa, rozmieszczenie i instalacja klimatyzacji w
pomieszczeniach budynku WIOS w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2.
Zamowienie obejmuje:

a) dostawe urza,dzen wraz z ich rozmieszczeniem i instalacjq w systemie Multi split do
czterech pomieszczeh biurowych na poddaszu,

b) dostawe urz^dzenia wraz z jego rozmieszczeniem i instalacja, w systemie Split do
jednego pomieszczenia biurowego na I piejize,

c) dostawe^ urza.dzenia wraz z jego podla_czeniem do istniej^ce] instalacji w systemie Split
oraz demontaz wraz z utylizacj^ starej jednostki - w jednym pomieszczeniu biurowym na
! pietrze,

d) obrobk§ budowlan^ oraz modernizacje skrzynki rozdzielc2:ej wynikaja,ca, z instalacji
klimatyzacji.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia:
1. Poddasze budynku WIOS:

1} Instalacje klimatyzatorow nalezy wykonac w systemie Multi Split, w sklad ktorego
wchodza.:

a. jednostka zewnetrzna - 1 szt. - montaz na dachu budynku,
b. jednostki wewnetrzne - 4 szt. - montaz w czterech pomieszczeniach

biurowych.
2) Opis techniczny urza.dzeh:

a) pomieszczenie biurowe nr 31 - jednostka wewrieirzna o mocy chtodniczej
nominalnej co najmniej 3,6 kW,

b) pomieszczenie biurowe 32 - jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej
nominalnej co najmniej 2,7 kW,

c) pomieszczenie biurowe 33 - jednostka wewnetrzna o mocy chlodniczej
nominalnej co najmniej 2,7 kW,

d) pomieszczenie biurowe nr 34 - jednostka wewnetrzna o mocy chlodniczej
nominalnej co najmniej 3,6 kW,



2. 1 pietro budynku WIOS:
1) Instalacje klimatyzatorow nalezy wykonac w systemie Split, w sWad ktorego

wchodzaj
a. jednostka zewnetrzna - 2 szt. - montaz na elewacji budynku oraz na tarasie,
b. jednostka wewne^rzna - 2 szt. - montaz w dwoch pomieszczeniach

biurowych.
2) Opis techniczny urz^dzeh:

a) pomieszczenie biurowe nr 27 - jednostka wewnetrzna o mocy chfodniczej
nominalnej co najmniej 3,6 kW,

b) pomieszczenie biurowe nr 23 - jednostka wewnetrzna o mocy chiodniczej
nominalnej co najmniej 3,6 kW.

Wykonawca udzieli gwarancji na poprawne dziatanie urzqdzeri na okres co najmniej 24
miesi^cy.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: w cia_gu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

III. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zaptaty: faktura VAT.
Ptatnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierac adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres rnailowy

do kontaktu.
2. W ofercie nalezy podac cene catkowita. brutto (z VAT) za wykonanie zamowienia.
3. Cena musi obejmowac wszelkie koszty zwi^zane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Ewentualne udzielone przez Wykonawce rabaty, bonifikaty, promocje, opusty musz^ bye
uwzgl^dnione w cenie oferty.

4. Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia jest cen^ ryczattow^ - jest ostateczna i nie
podlega zmianie w okresie obowia^zywania umowy.

V. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
x dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
v dysponowanie niezbedn^ wiedza., doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym i

technicznym gwarantuj^cym nalezyte wykonanie zamowienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
Anna Kawalerska - tel. 52-582-64-66 do 68; e-mail: anna.kawalerska@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferte nalezy ztozyc w terminie do dnia 17 pazdziernika 2018 roku w nastepuj^cy sposob:

• pisemnie na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018
Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22);
lub
• faxem na nr 52 5826469;
lub
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat(5jwios.bydgoszcz.pl

2. Oferty ztozone po terminie nie beda. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sMadania ofert zmienic lub wycofac swoja. oferte..
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze zgdac od Wykonawcow wyjasnieh

dotycza_cych tresci zlozonych ofert.
Zostanie wybrana oferta z najnizsza. cena.. Z wybranym wykonawca. zos^nie zawarta umowa.

KUJAW/KO-POMbHSKI
WOJEW)6U2K» INSI EKTOR
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VIII KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporza.dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzajdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dale] ,,RODO", informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewodzki
Inspektor Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony
Srodowiska jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iodCajwios. bydgoszcz.pl. tel. 52 582-64-66;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwi^zanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia, prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na: postawe klimatyzatorow wraz z ich rozmieszczeniem i
instalacja. w budynku WIOS w Bydgoszczy^ nr postepowania: WIOS-SSZP. 2500.1.2018;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda^ osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy o
dostepie do informacji publicznej.

5. Pani/Pana dane osobowe beda_ przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym
wykazem akt, stanowiqcym zat^cznik nr 5 do Rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zaktadowych, przez okres 5 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie
zamowienia.

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda_ podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotycz^cych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo za_dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
wart. 18 ust. 2 RODO;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych
narusza przepisy RODO;

8. nie przystuguje Pani/Panu:
a. w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych

osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawa, prawn$ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


