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L. dz. 229/2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż planuje udzielenie zamówienia na wykonanie prac 

elektrycznych wraz z dostawa i montażem urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu biurowym w bud. 

A przy ul. Wlocławskiej 167.  

 

Zakres prac obejmuje (w szczególności): 

 

Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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I) modyfikacja i adaptacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej 

- demontaż opraw świetlówkowych z rastrem; 

- demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych; 

- mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych; 

- przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu; 

- montaż puszek pod osprzęt; 

- montaż wyłączników świecznikowych; 

- montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych; 

- montaż kaset LEGRAND (lub równoważne) z 6 modułami RJ45 w podłodze; 

- układanie w korytkach i na drabinkach przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce; 

- przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe; 

- montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w sufitach podwieszanych typ PROFI 80 (lub 

równoważne); 

- mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22; 

- demontaż i montaż czujki p.poż.; 

- demontaż i montaż czujki alarmowej; 

- montarz gniazd telefonicznych; 

- montarz gniazd komputerowych; 

 

II) system klimatyzacji i ogrzewania 

- demontaż zespołu klimatyzacji; 

- dostawa i montaż klimatyzatora Fujitsu AUYG12LVLB/AOYG12LALL (lub równoważne), moc chłodnicza 

3,5kW, moc grzewcza 4,1kW; 

 

 Szczegółowy zakres prac  do wykonania znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 

do zapytania; 

 Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne deklaracje zgodnoości z polskimi normami 

lub aprobatami technicznymi; 

 Stosując materiały, urządzenia– Wykonawca każdorazowo musi uzgodnić i uzyskać aprobatę 

(akceptację) Zamawiającego; 

 Wszędzie gdzie zastosowano w opisie (kosztorysie) nazwę własną urządzenia – Zamawiajacy 

dopuszcza zastosowanie urządzenia lub rozwiązania równoważnego o nie gorszych paramatrach 

technicznych i jakościowych;  

 Zamawiający (TARR S.A.) oczekuje przedstawienia w ofercie kosztorysu prac wraz ze szczegółową 

wyceną pozycji.  Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z Zamawiającym stosownej umowy na 

ww. zakres prac; 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  

 

Lp. Nazwa kryterium   Waga kryterium w ocenie ofert  

1.  Cena oferty (A)    70   

2. Gwarancja (G)    30   

Sposób oceny ofert:  

Oceny dokonywać będzie się, stosując zasadę, że oferta nieodrzucona, która otrzymała najwyższą liczbę w 

ocenie kryteriów i ich znaczenia (suma uzyskanych punktów) jest ofertą najkorzystniejszą. 
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Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:  

P= A + G 

Gdzie:  

P – łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta  

A - liczba punktów w kryterium Cena  

G – liczba punktów w kryterium Gwarancja 

Maksymalna liczba punktów mozliwych do otrzymania – 100 

 

Punkty za kryterium Cena (A) zostaną obliczone wg następującego wzoru:  

(A) = Cn / Cb x 70 % (waga kryterium) x 100  

Gdzie:  

Cn –najniższa cena oferty brutto  

Cb – cena brutto oferty badanej  

Punkty za kryterium Gwarancja (G) zostaną obliczone wg następująco: 

0 pkt. – 2 lata 

10 pkt. – 3 lata 

20 pkt. – 4 lata 

30 pkt. – 5 lat 

Ceną oferty jest całkowita kwota brutto obejmująca cały zakres zadań. Cena oferty musi zawierać wszystkie 

koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związane z jego realizacją, w tym podatek od 

towarów i usług.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, jak również do odstąpienia 

od wyboru oferty, bez podania przyczyny. 

 

DODATKOWO: Zamawiający (TARR S.A.) oczekuje przedstawienia w ofercie szacowanego kosztorysu prac, w 

oparciu o załączony do zapytania przedmiar robót. 

 

OFERTĘ wraz z wypełnionym FORMULARZEM OFERTY oraz kosztorysem proszę dostarczyć do dnia 

26.06.2017 pocztą, fax’em, mailem lub osobiście na adres: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Włocławska 167 

87-100 Toruń 

Fax: (056) 654 88 24 

e-mail: wojciech.gorny@tarr.org.pl i wojciech.piontek@tarr.org.pl 

 

PRZED ZLOŻENIEM OFERTY: 

1) wizja lokalna na obiekcie której istotą jest jednoczesne dokonanie oceny stanu obecnego oraz oczekiwań 

Zamawiającego. Zamawiajacy wyznacza termin wizji lokalnej na obiektach na: 23.06.2017 od g. 9;00 po 

uprzednim potwierdzeniu telefonicznym (0) 501 056 730 (Wojciech Górny). 

       

       Z poważaniem 

       Wojciech Piontek  

          

       DYREKTOR 
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