
Otwock, dnia 02-12-2022 rok
ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:

„Dostawa opraw LED dla modernizacji oświetlenia obiektów użyteczności publicznej 

na terenie Miasta Otwocka”

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

- art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2164).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Dostawa 546 szt opraw oświetlenia wewnętrznego o wymaganych parametrach:

- Oprawa oświetlenia ogólnego typu panel LED. Zastosowanie np. korytarze, sale lekcyjne, sale

konferencyjne, pomieszczenia biurowe, itp.

- Panel LED do montażu na powierzchni.

- Wymiary:  długość max 600mm, szerokość max 600mm, wysokość 44mm, waga max 3,1kg, 

- Zamocowanie - do montażu sufitowego, 

- Stopień szczelności min. IP20. 

- Dyfuzor mleczny oraz warstwa załamująca światło z PMMA, 

- Kąt rozsyłu światła 120°, 

- Obudowa aluminium malowane proszkowo w kolorze białym. 

- Strumień świetlny min.4400lm, 

- Skuteczność świetlna min. 110lm/W, 

- Barwa światła 4000K, 

- Wskaźnik oddawania barw >80. 

- Trwałość (L80B20) min.25000h. 

- Jednolitość barw <6SDMC. 

-Temperatura pracy -10°C do +40°C. 

- Czas zapłonu <0,5s. 

-  Zasilacz  elektroniczny  oprawy  z  możliwością  wymiany  bez  użycia  narzędzi.  Zasilacz

certyfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą akredytowaną w Unii Europejskiej . 

- Współczynnik mocy min. 0,9. 

- Klasa energetyczna A+

 Wymagany termin realizacji zamówienia : maksymalnie 14 dni.

2. Przy wyborze oferty do realizacji zamówienia , Zamawiający będzie się kierował kryterium:

 Cena   – 60%  - wg wzoru:                          

Cena najtańszej oferty

C = -------------------------------------------  x 60pkt

Cena badanej oferty

 Okres Gwarancji   – 20%  - wg wzoru: 

Oceniany okres gwarancji oferty wyrażony w miesiącach

G = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt

Najdłuższy okres gwarancji oferty wyrażony w miesiącach

Należy wskazać: minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy



 Termin dostawy   – 20% - wg wzoru: 

Termin najszybszej dostawy oferty wyrażony w dniach

D = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt

Termin dostawy badanej oferty wyrażony w dniach

Maksymalnie można zaoferować 14 dni.  Minimalnie 1 dzień.

RAZEM 100%  = 100pkt

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego

wzoru:

L = C + G + D

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”,

D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”,

 

3. Oferta ma zawierać:  

a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy – ZAŁĄCZNIK NR 1 – wg załączonego wzoru  

b) kserokopię  aktualnego  wpisu  do  właściwego  rejestru,  uprawniającego  zleceniobiorcę  do

występowania  w  obrocie  prawnym  (potwierdzoną  za zgodność  z  oryginałem  przez

zleceniobiorcę)

c) kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 2.

d) Kartę katalogową proponowanej oprawy 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :

a) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru (opraw LED) na swój koszt.

b) Strony ustalają, że miejscem dostarczenia i przekazania opraw LED przez Wykonawcę będzie

magazyn  Zamawiającego  mieszczący  się  w  Otwocku  przy  ul.  Andriollego  64  (siedziba

Zamawiającego).

c)  W  ramach  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  nabywanego  przez

Zamawiającego  towaru  (opraw  LED)  do  magazynu  o  którym  mowa  w  pkt.  b,  w  dniach  od

poniedziałku  do  piątku w godzinach  9.00  –  12.00,  w uzgodnionym terminie  nie  dłuższym niż

oferowanym przez Wykonawcę.

d)  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  oceny  przedmiotu  każdego  zamówienia,  w  sposób

zwyczajowo

przyjęty, w ciągu do 3 dni roboczych od daty jego przyjęcia.

e)  Reklamacje  Zamawiającego  dotyczące  braków  ilościowych  lub  jakościowych  towarów,

Wykonawca  zobowiązuje  się  rozpatrzyć  w  terminie  do  3  dni  od  daty  ich  zgłoszenia  przez

Zamawiającego. Niedotrzymanie tego terminu jest jednoznaczne z uznaniem reklamacji.

f) Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru lub uzupełnienia braków ilościowych

w

terminie do 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

g) Koszty związane z wymianą wadliwego towaru ponosi Wykonawca.
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4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

A) W cenę należy wliczyć:

a) wartość dostarczanej oprawy LED w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

Cena ryczałtowa podana przez zleceniobiorcę za dostarczone oprawy LED jest obowiązująca

przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

B) Okres Gwarancji stanowi ilość miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania bezusterkowego

końcowego protokołu odbioru, podpisanego przez Zamawiającego.

C) Termin dostawy - czas realizacji stanowi ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

do dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia dostawy materiału przez Wykonawcę. 

Potwierdzeniem  zakończenia  dostawy  materiału  będzie  bezusterkowy  końcowy  protokół

odbioru podpisany przez Zamawiającego w ciągu do 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia

dostawy materiału przez Wykonawcę.

5. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 07-12-2022roku do godziny 10:00  w zaklejonej kopercie w

siedzibie zamawiającego:

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej , ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

b) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

 ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

„Dostawa opraw LED dla modernizacji oświetlenia obiektów użyteczności publicznej 

na terenie Miasta Otwocka”

ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

 Okres Gwarancji -  wyrażona w miesiącach cyfrowo i słownie,

 Termin dostawy wyrażony w dniach cyfrowo i słownie,  

 oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

c) Oferta  cenowa  otrzymana  przez  zamawiającego  po  terminie  poddanym  powyżej  zostanie

zniszczona.

d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową.

e) Okres związania ofertą 30 dni.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

Władysław Dariusz Łokietek

tel.  690 030 406

7. Zamawiający zastrzega  możliwość zmiany ilości zakupu opraw Led .
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Formularz Ofertowy – ZAŁĄCZNIK NR 1

……………….……, dnia ………………. r.

Zamawiający:

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej 

ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko: 

..............................................................................................

adres Wykonawcy: ulica ....................................... nr domu .....

kod ..................... miejscowość ...........................................................

powiat ................................. województwo ........................................

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

REGON:................................ NIP: ................................

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Dostawa opraw LED dla modernizacji oświetlenia obiektów użyteczności publicznej 

na terenie Miasta Otwocka”

1. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia,

za kwotę w wysokości:

- za 1szt oprawy LED cena netto: …..….………….…zł , słownie……………….

……………………….………………………………………………………....…)

podatek VAT…...% tj: …………..……zł. (słownie:………………..………………..………........……)

brutto: ……………..….zł.(słownie:………………………………….…………………………………..)

Łączna wartość dostawy (546szt) opraw LED netto: …..…………..….…zł , 

słownie……………….…………………………………………………………………….…………...…)

podatek VAT…..% tj: ….…………..…zł. (słownie:…………………………………………........……)

brutto: …………….….zł.(słownie:……………………………….……………………………………..)

2. Okres Gwarancji:   ……………miesięcy, (słownie……………………………………………….)

Należy wskazać: minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy

3. Termin dostawy:   ……………dni,  (słownie……………………………………………….)

Dnia ………………. .............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2

……………….……, dnia ………………. r.

Zamawiający:

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej 

ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko: 

..............................................................................................

adres Wykonawcy: ulica ....................................... nr domu .....

kod ..................... miejscowość ...........................................................

powiat ................................. województwo ........................................

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

REGON:................................ NIP: ................................

„Dostawa opraw LED dla modernizacji oświetlenia obiektów użyteczności publicznej 

na terenie Miasta Otwocka”

 

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności  objętych

niniejszym zamówieniem,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3. zapoznaliśmy się z zakresem prac objętych w zapytaniu w terenie,

4. dysponujemy  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia.

Dnia ……………...................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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