
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:  wykonania i  instalacji systemu wentylacyjnego oraz wykonanie instalacji elektro-
energetycznej w auli Policealnego Studium Wokalno- Aktorskiego w Białymstoku, przy ul.

Zwycięstwa 28.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do wartości 30 000,00 euro prowadzone
poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 4
pkt 8 (tj. Dz.U. z 2008 r. poz. 1986 z późn. zm.) Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym

zostanie użyte słowo lub zwrot: ustawa należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U.z 2008 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Zamawiający:
Policealne Studium Wokalno – Aktorskie
w  Białymstoku
ul. Zwycięstwa 28
tel. 85/742-40-84
@: biuro@szkolatalentow.edu.pl  - Agata Obuchowicz

Termin dostarczania ofert do 19 lipca 2019r. do godz. 12.00

Termin wykonania do 31 sierpnia 2019 r.

 I  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Cel zadania :

- zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu odbioru muzyki przez publiczność, komfortu pracy 
artystów, słuchaczy i nauczycieli  podczas koncertów i projektów organizowanych w auli 
PSWA oraz w trakcie zajęć dydaktycznych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje : 

a) Wykonanie pomiarów i dobór urządzeń biorąc pod uwagę czynniki takie jak: 

- uzyskanie temperatury komfortu 21  stopni + - 1% ,

- stopień głośności pracy klimatyzatorów nieprzekraczający 20 dB, w trybie najniższym pracy 
urządzeń, 

-  ilość osób do 150 w trakcie przedstawienia, 

 - ciepło związane z pracą reflektorów, mikserów i innych urządzeń scenicznych,
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b) ułożenie instalacji elektro- energetycznej  zasilającej  klimatyzatory. Wykonawca musi
stwierdzić możliwość przyłączenia planowanych urządzeń do istniejącej sieci lub 
ewentualnie przewidzieć i wykonać jej rozbudowę. 

c) zakup i montaż klimatyzatorów, które spełnią kryteria wymienione w punkcie 2 a.

d) pomiary powykonawcze wykonanych obwodów i urządzeń.  

e) naprawy po wykonanych robotach, uszkodzeń powstałych w skutek montażu 
urządzeń

f) lokalizację zewnętrznych i wewnętrznych jednostek należy uzgodnić z Zamawiającym

Zadanie obejmuje wykonanie wszystkich prac powyżej wskazanych oraz tych , które nie 
zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zadania. 

3. Zalecenia przed ofertowe: 

 Oferent powinien przeprowadzić wizję lokalną stanu istniejącego, dokonać niezbędnych 
pomiarów ,  określić  zakres prac i kosztów.

4. Wymagania końcowe: 

a) Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania: 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 03.178.1745), Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. z dnia 21 października 2008 r.  w
sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 
03.91.858). 

b) Wszystkie urządzenia dostarczone przez wykonawcę powinny być fabrycznie nowe, 
wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadać nazwę producenta oraz muszą 
spełniać wszelkie przewidziane przepisami prawa polskiego normy co do 
zastosowania 

c) Instalacje elektryczne musi wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

d) Wykonawca zobowiązany jest do  przyznania gwarancji co najmniej 24 miesięcznej na
funkcjonowanie systemu od momentu bezusterkowego odbioru końcowego. 

e) W ramach oferty i zawartej umowy Wykonawca będzie miał obowiązek bezpłatnego 
przeglądu instalacji raz na 6 miesięcy w okresie 1 roku

f) Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterki /awarii 
wykonanej klimatyzacji/ wentylacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 
momentu zgłoszenia usterki telefonicznie lub e-mail w okresie trwania gwarancji.W 



przypadku awarii części, która będzie wymagała wymiany w terminie uzgodnionym 
przez strony.

g) Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
zgodnie z Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami: karty katalogowe, karty 
gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego towaru

       II    Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty .

Ofertę  na  wykonanie i  instalację klimatyzacji oraz wykonanie instalacji elektro- 
energetycznej w auli Policealnego Studium Wokalno- Aktorskiego w Białymstoku, przy ul. 
Zwycięstwa 28  należy złożyć na piśmie w języku polskim do sekretariatu PSWA ul. 
Zwycięstwa 28 lub mailem na adres: biuro@szkolatalentow.edu.pl

Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Oferta  powinna zawierać: 

a) cenę (zł brutto) do dwóch miejsc po przecinku wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych 
polskich za całość zamówienia wraz z transportem, instalacją i  przeszkoleniem 
pracowników studium z zakresu  obsługi urządzenia

b) cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen

c) czas i termin realizacji  

d) specyfikację wybranych urządzeń

e) projekt rozmieszczenia urządzeń na auli

f) informację dotyczącą gwarancji i serwisu

3. Termin związania ofertą – realizacja całego zadania powinna się zakończyć 31 
sierpnia 2019 r.

4. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 

- cena 80%

 - czas realizacji 15%

- gwarancja i serwis pogwarancyjny dostępny 24 h na dobę również w dni ustawowo wolne 
od pracy 5%
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5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
Wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

6. Zamawiającemu   przysługuje   prawo   do   unieważnienia   postępowania   bez   
podania   przyczyny. Wykonawcy  z  tego  tytułu  nie  będą  przysługiwać  jakiekolwiek
roszczenia  w  tym  finansowe  od Zamawiającego.

7. Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  pod  numerem tel. 85 742 40 84 lub  pisząc 
na adres mailowy: biuro@szkolatalentow.edu.pl  osoba zajmująca się sprawą: Agata 
Obuchowicz
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