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Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZP o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych 

 

DO: 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT MAILOWO) 

o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych 

(z pominięciem przepisów ustawy Pzp) 

 

1. Zamawiający 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Adres: ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa 

Telefon: (0-22) 599 17 01; e-mail: zp@uckwum.pl 

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:00 

Wykonawca składa ofertę w siedzibie UCK WUM w Warszawie przy ulicy Banacha 1a, w pokoju (parter), w 

terminie do 31.08.2022 r. do godziny 14.00 lub mailowo na adres:lech.maciejewski@uckwum.pl 

2. Oznaczenie postępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: CSK-DSK-

DTE.222.118.2022.LM. 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

3. Tryb postępowania 

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego, 

zwanego dalej ZO, na podstawie art. 2 ust. 1pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych. 

3.2 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego „Zapytania ofertowego", Regulaminu udzielania 

w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM) zamówień o 

wartości poniżej kwoty 130 000 złotych, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny. 
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4. Przedmiot zamówienia 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest: 

pogwarancyjna usługa konserwacji i obsługa serwisowa dokonywana przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego zasilaczy UPS zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych w UCK WUM CSK, DSK, 

SKDJ oraz wszystkich instalacji i podzespołów będących integralną częścią w/w zasilaczy ( wewnętrzne i 

zewnętrzne baterie akumulatorów, by-passy, itp.) w ilości i zakresie wyszczególnionym w Załączniku nr 

1 do formularza oferty. 

4.2  Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu ofertowym 

Przedmiot umowy będzie świadczony przez serwis Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz wykwalifikowany personel posiadający niezbędne uprawnienia w zakresie obsługi 

serwisowej zasilaczy UPS. 

Konserwacja zasilaczy UPS obejmuje czynności w zakresie ustalonym instrukcją konserwacji opracowaną 

przez producenta zasilaczy i obowiązującymi przepisami.  

W zakresie konserwacji i obsługi serwisowej wykonywanie przeglądów zgodnie z procedurami w tym: 

  a) sprawdzenie warunków pracy urządzenia. 

  b) sprawdzenie i oględziny stanu płyt elektroniki i okablowania wewnątrz urządzenia 

  c) sprawdzenie stanu akumulatorów oraz pomiar impedancji wewnętrznej  

  d) analiza logów zdarzeń mających miejsce od poprzedniego przeglądu 

  e) oczyszczenie wnętrza urządzenia  

  f) sprawdzenie połączeń elektrycznych  

  g) sprawdzenie stanu izolacji zasilacza 

  h) sprawdzenie stanu okablowania dochodzącego i wychodzącego z urządzenia 

  i) przeprowadzenie testu urządzenia 

  j) regulacje oraz kalibrację urządzenia w razie konieczności 

  k) pomiary parametrów oraz diagnostyka urządzenia z użyciem oprogramowania serwisowego  

  l) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności i zalecenia 

  
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy. 

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej  

6.1 Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: 

cena – 100% (cena całkowita przedmiotu umowy ) 

………-……………  

………-……………  

W przypadku, gdy jedynym kryterium oceny oferty będzie cena, ocena ofert niepodlegających odrzuceniu 
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zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru; 

najniższa cena oferty brutto liczba punktów oferty ocenianej = cena oferty ocenianej brutto x 100 

6.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów. Oferta 

najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów.  

6.3 Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku gdy 

dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert 

zaokrągleń.  

6.4 W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej 

oceny punktowej.  

6.5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, a kryterium ceny jest jedynym kryterium, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych 

 

7. Unieważnienie postępowania  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 8. Udzielenie 

zamówienia. 

8. Udzielenie zamówienia.   

8.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po 

dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 6.  

8.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu podpisania 

umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności 

związanych z zawarciem umowy.  

8.3 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.  

9.1 Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu specyfikacji cenowej 

(Załącznik Nr 1 do formularza oferty).  

9.2 Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym 

Zapytaniu Ofertowym i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 

niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.  

9.3 Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia nie będą podlegały 

waloryzacji.  

9.4 Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN 
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Pieczęć wykonawcy          data 

 

OFERTA 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przesłane w dniu ……………………., działając w imieniu 

……………………………….. niniejszym składamy ofertę, na ………………………………………………… według cen 

jednostkowych określonych w formularzu specyfikacji cenowej. 

Nasza oferta obejmuje: 

1. Przedmiotem oferty jest………………………………………………………………………………………………………………………..

 ............................................................................................... ……………………………………………......................... 

(szczegółowy opis, ilości itp.) 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ZO, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ZO. 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oferta nasza zawiera łącznie .................  ponumerowanych stron., 

6. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest  

tel.: .....................................................................  fax ...................................................................  

e-maii: .................................................................................................  

Nasz REGON ............................................  NIP ......................................................  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy 
 


