Toruń, 2018-05-28
Adm-231-87 /2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na
Dostawę i montaż klimatyzacji do 1 pomieszczenia Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro.
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy nie
stosuje się.

I. Zamawiający
Teatr „Baj Pomorski” , ul. Piernikarska 9, 87-100 Toruń
NIP: 956 15 91 575
Tel. 56 652 24 24
II. Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji , w tym zakup, dostawa
i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu Teatru „Baj Pomorski”
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu
znajdującym się w budynku Teatru „Baj Pomorski”. Ww. pomieszczenie usytuowane jest na
parterze . Powierzchnia użytkowa - pomieszczenia – (sala prób i przedstawień, w której może
przebywać do 70 osób – temp. dochodzi do 40ST.C) – 83,90 m2
Przedmiot zakupu obejmuje:
dostawę i montaż 2 klimatyzatorów – składających się z 2 jednostek wewnętrznych
kasetonowych (usytuowanie stosownie do przeznaczenia sali), które należy dodatkowo
zabudować w związku z brakiem podwieszanego sufitu i zewnętrznej ( miejsce
usytuowania – dach budynku teatru);
Parametry: moc chłodnicza urządzeń min. 12kW; tryb pracy: auto (ważne by był
bardzo cichy ze względu na odbywające się w tym pomieszczeniu przedstawienia) ,
chłodzenie, grzanie, wentylacja, wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC;
regulacja siły nawiewu z pilota; urządzenia muszą być fabrycznie nowe , programator
czasowy: włącz i wyłącz; zasilanie 230V (jednofazowe), klasa energetyczna A lub
wyższa; atest higieniczny, oznakowanie CE, filtr antybakteryjny,
wykonanie instalacji komunikacyjnej,
wykonanie instalacji odprowadzania skroplin,
Wykonanie instalacji freonowej,
napełnienie instalacji czynnikiem chłodzącym,
sprawdzenie poprawności działania układu (funkcji chłodzenia, grzania, sterowania),
Wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych , tj. instalacji elektrycznej zasilania
elektrycznego od tablicy głównej do zasilania jednostek zewnętrznych i wewnętrznych
(podtynkowo lub w rurkach instalacyjnych z przejściem przez ew. ściany, stropy),

montaż w tablicy głównej zabezpieczenia przeciwprzepięciowego oraz wyłącznika
obwodu zasilającego klimatyzator;
sprawdzenie szczelności wykonanej instalacji (zgodnie z EN-378-2);
poprowadzenie w maskownicach instalacji czynnika chłodzącego w rurkach
miedzianych w otulinie oraz wszystkich innych,
wykonanie odprowadzenia skroplin ( instalacja w maskownicach),
montaż w tablicy głównej zabezpieczenia przeciwprzepięciowego oraz wyłącznika
obwodu zasilającego klimatyzator,
doprowadzenie pomieszczenia (ścian, sufitu itp. ) do stanu poprzedniego,
wykonanie pierwszego uruchomienia i przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i
konserwacji klimatyzatorów.
Warunki gwarancji i obsługi serwisowej wykonanych klimatyzatorów:
minimalny okres gwarancji na wykonaną klimatyzację: 60 miesięcy od daty odbioru
końcowego;
w ramach oferty i zawartej umowy Wykonawca będzie miał obowiązek dokonywać
bezpłatnych przeglądów instalacji raz na 6 miesięcy (jednostek zewnętrznych i
wewnętrznych, funkcji chłodzenia, funkcji grzania, sterowania, instalacji
odprowadzania skroplin), uzupełnienia czynnika chłodzącego, czyszczenie i
dezynfekcję jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych, w tym wymianę
niezbędnych filtrów;
Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego podjęcia usuwania wszelkich
usterek wykonanej klimatyzacji w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu
zgłoszenia usterki telefonicznie, faksem lub e-mailem.
Zaleca się, żeby Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania robót.
III. Termin i miejsce realizacji
1. Data realizacji: do trzech tygodni po podpisaniu umowy
2. Miejsce realizacji: Teatr „Baj Pomorski” ul. Piernikarska 9,87-100 Toruń .
IV. Warunki realizacji
1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
2. Wszystkie materiały wykorzystane podczas prac musza posiadać odpowiednie atesty. Na
żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać atesty w ciągu 3 dni.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z realizacją
niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
4. Wszystkie prace winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i
umiejętności w danym zakresie.
5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.

6. Teatr „Baj Pomorski” zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia
zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
7. Płatność za wykonane zadanie nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14
dni od dnia zakończenia i ich odbioru przez Zleceniodawcę
V. Forma składania ofert
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim; Do oferty należy załączyć
wypełniony i parafowany projekt umowy .
VI Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy przesłać na adres e-mail: administracja@bajpomorski.art.pl lub w siedzibie
Zamawiającego. Termin składania ofert upływa dnia 06 czerwca 2018 , do godziny 15.00.
Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową
lub telefoniczną.
VII Opis sposobu przygotowania oferty
1. W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto oraz wartość podatku VAT.
VIII Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną oferty.

VIII Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego:
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail) Barbara Kamińska 504 105 447 ,
administracja@bajpomorski.art.pl

