Zapytanie ofertowe
na wykonanie okresowej (pięcioletniej) kontroli instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności i izolacji
przewodów oraz uziemień instalacji i

aparatów w kompleksie

budynków Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o.

Warszawa, 21 lutego 2014 r.
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1.

Informacje o Zamawiającym
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Świętojerska 5/7 (zwany dalej IWP).

2.

Przedmiot zapytania ofertowego

2.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest jednorazowa pięcioletnia kontrola okresowa
polegająca na badaniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń,
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności i izolacji
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w kompleksie budynków Instytutu
Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w Warszawie.
Na kompleks składają się trzy budynki biurowe:
Budynek „A” o powierzchni użytkowej 3 700 m2 przy kubaturze 16 440 m3;
Budynek „B” o powierzchni użytkowej 2 200 m2 przy kubaturze 10 730 m3;
Budynek „C” o powierzchni użytkowej 4 680 m2 przy kubaturze 16 500 m3;

2.2.

Zgodnie z aktualnymi normami okresowe sprawdzenie, próby i pomiary instalacji
elektrycznych powinny obejmować co najmniej:
a) oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony
przeciwpożarowej;
b) pomiar izolacji;
c) badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń
pomiaru rezystancji uziemienia uziomów wraz ze sprawdzeniem metryki
urządzenia piorunochronnego;
d) badania ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych
połączeń wyrównawczych i pomiar ich rezystancji;
e) badanie ochrony przed dotykiem pośrednim czyli sprawdzenie skuteczności
przeciwporażeniowej (pomiar skuteczności zerowania);
f)

próby działania urządzeń różnicowoprądowych (sprawdzenie i pomiar
wyłączników różnicowoprądowych).
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2.3. Każda przeprowadzona próba instalacji, oględziny lub badania kontrolno-pomiarowe
muszą być zakończone protokołem badań zawierającym orzeczenie i wnioski dot.
badanej części instalacji.
2.4. Protokół z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierać co najmniej:
a) nazwę badanego urządzenia;
b) miejsce pracy badanego urządzenia;
c) rodzaj pomiarów;
d) nazwisko osoby wykonującej pomiary;
e) datę wykonania pomiaru;
f)

spis użytych przyrządów i ich numery fabryczne;

g) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów lub inny,
h) schemat instalacji elektrycznej dla każdego z pomieszczeń,
i)

sposób jednoznacznej identyfikacji elementów badanej instalacji;

j)

liczbowe wyniki pomiarów;

k) uwagi i wnioski i orzeczenie;

2.5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej powinny przeprowadzać osoby
posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją
urządzeń instalacji oraz sieci energetycznych, a w szczególności:
a) Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń,

instalacji

i

sieci

na

stanowisku

EKSPLOATACJA

wraz

z pomiarami do 1 kV.
b) Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZÓR wraz z pomiarami do 1 kV.
2.6. Wykonanie pomiarów tylko przy użyciu atestowanych i dopuszczonych do użytku
przyrządów.
2.7. Prace te ze względu na uciążliwość w funkcjonowaniu biur Najemców mogą być
wykonywane tylko w uzgodnionym terminie (w tym w godzinach nocnych).
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3.

Zawartość oferty

3.1. Oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia oraz czytelnym podpisem
Oferenta.
3.2. Oferta powinna zawierać:
a.

Oświadczenie oferenta o możliwości realizacji zakresu usługi, opisanej
szczegółowo w punkcie 2 niniejszego zapytania,

b.

Cenę ryczałtową za całość zamówienia w rozbiciu na wartość netto i brutto
(wedle wzoru oferty) określoną przez Oferenta w oparciu o dane zawarte
w zapytaniu ofertowym oraz po dokonaniu wizji lokalnej, celem zweryfikowania
ich z natury. Cena, o której mowa powyżej będzie ryczałtem w myśl Art. 632
Kodeksu Cywilnego. Podana przez Oferenta cena ryczałtowa powinna zawierać
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia. Oferent
ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

c.

Oświadczenie Oferenta, iż spełnia następujące warunki:

 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiada

niezbędną

wiedzę

i

doświadczenie

konieczne

do

wykonania

zamówienia,
 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
 posiada polisę ubezpieczeniową OC firmy na równowartość co najmniej
100 tys. zł
d.

Dane osoby posiadającej odpowiednie upoważnienia do prowadzenia negocjacji
oraz

ustaleń

w

zakresie

objętym

przedmiotem

zapytania

ofertowego

i wydelegowanej przez Oferenta do kontaktu
4.

Składanie ofert

4.1. Ofertę w 1 egzemplarzu (oryginał) należy dostarczyć - pocztą, kurierem
lub osobiście - do sekretariatu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.,
na adres ul. Świętojerska 5/7 (II piętro, p. 200), 00-236 Warszawa.
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Na zapieczętowanej kopercie prosimy o dopisanie: „Oferta na wykonanie okresowej
pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych”.
4.2. Termin składania ofert upływa dnia 3 marca 2014 r. o godz. 15.00.
5.

Termin wyboru oferty
Zamawiający

ogłosi

wybór

Zleceniobiorcy

na

stronie

www.iwp.com.pl

w terminie do 5 marca 2014 r.
6.

Kryterium wyboru ofert:
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który spełnił wymagania wskazane
w punkcie 3 i 4 zapytania ofertowego oraz uzyska największą liczbę punktów obliczaną
według wzoru:
Liczba punktów dla oferty z najniższą ceną (Cmin) = 100 pkt
Liczba punktów dla pozostałych ofert: Oporównywana= Cmin/Coferty porównywanej * 100 pkt

7.

Informacje dla Oferentów:

7.1. Tryb składania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty nie odbywa się
na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a.

zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,

b.

unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu
unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie
w stosunku do Zamawiającego,

c.

wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie,
do złożenia

w

określonym

terminie

stosownych

oświadczeń,

wyjaśnień

lub dokumentów,
d.

poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
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7.3. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się
przeprowadzenie dialogu z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
7.4. Przystępując do postępowania konkursowego, Oferent akceptuje warunki opisane
w zapytaniu

ofertowym

oraz

zobowiązuje

się

do

podpisania

umowy

z Zamawiającym.
7.5. Za czas wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się termin 5 tygodni od dnia
zawarcia umowy.
7.6. Każdy Oferent może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego.
7.7. Zamawiający z Oferentami będzie porozumiewać się drogą elektroniczną
pod adresami

e-mail:

dariusz_adaszewski@iwp.com.pl

oraz

lukasz_bielinski@iwp.com.pl lub telefoniczną pod numerami telefonu:
Dariusz Adaszewski - tel. 515-146-224 lub 22 860-01-61
Łukasz Bieliński – tel. 602-456-687 lub 22 860-02-11
7.8. Oględzin można dokonywać w dni robocze w godzinach 8.30 -16.30. Kontakt
do osób odpowiedzialnych:
Dariusz Adaszewski - tel. 515-146-224 lub 22 860-01-61
e-mail: dariusz_adaszewski@iwp.com.pl
Łukasz Bieliński – tel. 602-456-687 lub 22 860-02-11
e-mail: lukasz_bielinski@iwp.com.pl
Załączniki:
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków postępowania przez Oferenta;
Wzór protokołu z wizji lokalnej;
Wzór oferty cenowej;
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PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ
W związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli
stanu technicznego instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w Instytucie
Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w dniu ………………………………….. odbyła
się wizja lokalna w budynkach Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.

Osoby biorące udział w wizji:
Ze strony IWP Sp. z o.o.: …………………………………………………………..……….....
Ze strony Oferenta: ………………………………………………………………………….

…………………………..….
Podpis (IWP Sp. z o.o.)

…………………………..….
Podpis (Oferent)

Oferta
na
wykonanie
okresowej
(pięcioletniej)
kontroli
instalacji
elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń, oporności i izolacji przewodów oraz uziemień
instalacji i aparatów w kompleksie budynków Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
Sp. z o.o.

Koszt realizacji usługi w zakresie określonym w pkt. 2 zapytania ofertowego
z dn. 21.02.2014 r. wynosi:
Wartość netto w zł

Wartość brutto w zł

Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym
na wykonanie
okresowej
(pięcioletniej)
kontroli
instalacji
elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń, oporności i izolacji przewodów oraz uziemień
instalacji i aparatów w kompleksie budynków Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
Sp. z o. o.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
Ul. Świętojerska 5/7; 00-236 Warszawa
2. Oferent:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

OŚWIADCZAM, ŻE:
spełniamy warunki udziału w ww. zapytaniu ofertowym:
 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania;
zamówienia,
 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie;
zamówienia,
 posiadamy polisę ubezpieczeniową OC firmy na równowartość co najmniej 100
tys. zł;
 jesteśmy w stanie zrealizować usługę w zakresie szczegółowo określonym
w pkt. 2 zapytania ofertowego z dn. 21.02.2014 r.;

