
Poznań, dnia 10.03.2017 r. 

Zapytanie ofertowe 

Akademia Muzyczna w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 
kompleksowej konserwacji i serwisowania instalacji klimatyzacyjnych, 
wentylacyjnych i nawilżających wraz z przynależnymi instalacjami ciepła 
technologicznego, chłodu i uzdatniania wody w budynkach Zamawiającego przy ul. 
Św. Marcin 87 w Poznaniu, w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. 
 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia.  
 

Przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 oraz nr 2 do niniejszego zapytania.  
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 
 

2. Termin wykonania zamówienia:  
 
Zamówienie należy wykonać od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.  

 
3. Opis sposobu obliczenia oferty. 

Ofertę należy obliczyć na podstawie specyfikacji zawartej w załączniku nr 1 oraz nr 2 i 
sporządzić na formularzu ofertowym – załącznik nr 3.  

4. Kryterium oceny wyboru oferty i wagi przyznane poszczególnym kryteriom.  
 
Kryterium wyboru oferty będzie cena - 100 % wagi.  
 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane). 
 

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu. 

Warunkiem udziału w postępowaniu, pod rygorem wykluczenia, jest złożenie oświadczenia 
na formularzu oferty, że: 

• Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim 
potencjałem, a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,  

• Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest załącznikiem nr 4 do niniejszego 
zaproszenia, 

• Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje pracowników przeznaczonych do wykonania zadania. 

 
7. Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.04.2017 r.    

8. Termin składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 20.03.2017 r. do godziny 14:00. 



 
9. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, który jest załącznikiem nr 5 do niniejszego 
zapytania, do którego należy bezwzględnie dołączyć wypełniony formularz cenowy. Oferty 
można dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub pocztą (adres: ul. Święty Marcin 87, 61-
808 Poznań) – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kompleksowa konserwacja i 
serwisowanie instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i nawilżających”, lub faksem 
na nr faksu 61 853 66 76, lub drogą elektroniczną (skany) na adres e-mail: 
jjakobsze@amuz.edu.pl 

10. Informacje dodatkowe. 
 

• O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną, 

• Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu 
2 egzemplarzy (podpisane) umowy na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. 
Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający. 

• Wykonawca może dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Wizję lokalną 
należy uzgodnić z Panem Januszem Jakobsze Tel. 510 061 411. 

 

Załączniki:  

1. Zestawienie urządzeń i czynności serwisowych. 
2. Zestawienie podstawowych materiałów eksploatacyjnych do central wentylacyjnych. 
3. Formularz cenowy. 
4. Wzór umowy. 
5. Formularz oferty. 

 
Zamieszczono: www.amuz.edu.pl   
 

  

Kanclerz 

Marcin Elbanowski  


