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Szczecin, 23.04.2019 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2019 

 
Szanowni Państwo, 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości realizując projekty, w tym projekty Inicjatywy Jeremie oraz 

Instrumenty Finansowe współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych na lata 2007-2013 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą 

specyfikacją: 

Przedmiot 

zamówienia, 

zakres zakupu 

Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji systemu wentylacji i klimatyzacji 

dwa razy w ciągu roku kalendarzowego oraz ewentualnych napraw i wymiany 

części eksploatacyjnych. 

Czynności serwisowe: 

1. Klimatyzacja: 
- mycie/czyszczenie parowników, skraplaczy i filtrów 

- sprawdzenie wentylatorów oraz sprężarek, 

- sprawdzenie szczelności instalacji, 

- uzupełnienie czynnika chłodniczego, 

- sprawdzenie drożności odpływu skroplin, 

- sprawdzenie instalacji elektrycznej, 

- regulacja parametrów pracy. 

2. Wentylacja: 

- czyszczenie filtrów powietrza, 

- czyszczenie lamel (nagrzewnice) wymienników, 

- sprawdzenie zespołów wentylatorowych, 

- sprawdzenie łożysk, pasów klinowych, 

- sprawdzenie przepustnic powietrza, 

- sprawdzenie automatyki sterującej, 

- sprawdzenie instalacji elektrycznej, 

- regulacja parametrów pracy. 

Wykaz urządzeń objętych serwisem: 

1. Klimatyzator DAIKIN ścienny typ FTKS25D/RKS25D – szt. 1 

2. Agregat skraplający DAIKIN typ RZQ250C7Y1B – szt. 1 

3. Agregat VRV III typ RXYQ12P7 – szt. 3 

4. Jednostka wewnętrzna DAIKIN typ FXFQ20M – szt. 1 

5. Jednostka wewnętrzna DAIKIN typ FXFQ25M – szt. 4 

6. Jednostka wewnętrzna DAIKIN typ FXFQ32M – szt. 4 
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7. Jednostka wewnętrzna DAIKIN typ FXFQ40M – szt. 6 

8. Jednostka wewnętrzna DAIKIN typ FXFQ50M – szt. 6 

9. Jednostka wewnętrzna DAIKIN typ FXKQ63M – szt. 1 

10. Jednostka wewnętrzna DAIKIN typ FXFQ100M – szt. 2 

11. Jednostka wewnętrzna DAIKIN typ FXAQ25M – szt. 3 

12. Jednostka wewnętrzna DAIKIN typ FXAQ32M – szt. 1 

13. Centrala wentylacyjna DAIKIN typ VAM-FA350 – szt. 1 

14. Centrala wentylacyjna DAIKIN typ VAM-FA800 – szt. 1 

15. Centrala wentylacyjna SYSTEMAIR typ TA-MINI 043 – szt. 1 

16. Centrala wentylacyjna Clima-produkt typ HERMES APX-3-L – szt.1 

17. Centrala wentylacyjna Clima-produkt typ HERMES APX-4-P – szt. 1 

Informacje 

dodatkowe 

 czas związania ofertą: min. 1 miesiąc, 

 oferty niespełniające kryteriów formalnych nie będą oceniane, 

 preferowany czas związania umową: czas nieokreślony z 

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, 

 preferowany czas reakcji w przypadku nagłych awarii: do 2h, 

 zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania 

ofertowego bez podania przyczyny, 

 zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i 

wariantowych, 

 do zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawa Zamówień 

Publicznych. 

Oferta  Oferta musi  być sporządzona poprzez wypełnienie METRYCZKI zgodnie ze 

wzorem i musi zawierać: 

 zakres i opis usługi okresowej, 

 kwotę brutto za wykonanie jednego serwisu, 

 czas związania ofertą, 

 wzór umowy, 

 proponowany termin realizacji zamówienia/wykonania pierwszego 

przeglądu, 

 czas reakcji na zgłoszenie w trybie normalnym, 

 czas reakcji za zgłoszenie w trybie awaryjnym, 

 sposób i termin zapłaty, 

 informacje o kosztach dodatkowych, częściach zamiennych i 

materiałach eksploatacyjnych (czy podana kwota zawiera: części 

zamienne i materiały eksploatacyjne, środki chemiczne i czynniki 

chłodnicze),  

 informacje o firmie, doświadczeniu na rynku, zakresie działalności, 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Polską 

Fundacją Przedsiębiorczości zgodnie ze wzorem, 

 dokument lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

dokumentu potwierdzającego prawo do składania oświadczeń w 

imieniu Oferenta (np. odpis z KRS lub informacja odpowiadająca 

odpisowi aktualnemu z Centralnej Informacji KRS, wydruk wpisu w 

CEIDG, itp.), 

 pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 
Termin 

nadsyłania ofert 

Podpisane oferty należy przesyłać do 6 maja 2019 roku  

• pocztą elektroniczną na adres pfp@pfp.com.pl 

• faksem na numer 91 312 92 01 

• osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin. 

 

W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej sporządzoną ofertę 

należy wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać jako załącznik do maila. 

 



 

Kryteria 

wyboru  

Kryteria formalne: 

- termin nadesłania ofert, 

- zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (m.in. metryczka wraz z 

załącznikami), 

Kryteria pozostałe: 

- 

- czas usunięcia awarii, 

- doświadczenie dostawcy usług na rynku. 

- cena 

- proponowany termin realizacji zamówienia/wykonania pierwszego 

przeglądu, 

- sposób i termin zapłaty, 

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 

Zleceniodawca  Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32 

70-466 Szczecin 

NIP 851-22-42-911 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Zabielską, tel. 91 312 92 16, e-mail: 

pfp@pfp.com.pl. 

 


