
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące dostawy termostatu olejowego 

 

Przedmiotem zapytania jest zaproszenie do składania ofert na termostat olejowy. 

 

Zamawiający:  

Skarp Państwa - Główny Urząd Miar 

ul. Elektoralna 2, 

00-139 Warszawa 

tel. 22 581 93 99, fax 22 581 93 92 

www.gum.gov.pl  

 

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna 

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późń. zm.) ze względu na 

szacowaną wartość zamówienia poniżej 130.000 zł netto. Postępowanie prowadzone jest na 

zasadach określonych przez Zamawiającego.  

 

I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Opis przedmiotu zamówienia (wymagania): 

 

1) Przyrządy pomiarowe wchodzące w skład urządzenia.  

Opis Wymagania 

Ogólne 
• Termostat składający się z urządzeń fabrycznie nowych; 
• Termostat zasilany jednofazowo 230V; 

Elementy systemu  
Termostat olejowy 

Akcesoria Przewody niezbędne do użytkowania. 

2) Parametry techniczne systemu. 

Opis Wymagania 

Wymagania 
sprzętowe termostatu 

Wymiar komory chodzenia: 

każdy bok zakresie od 200 mm do 400 mm, 

głębokość nie mniejsza niż 200 mm 

pojemność nie mniejsza niż 50 litrów  
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Otwór dostępowy: 

nie mniejszy niż 900 00 mm2 

Wymiar przyrządu: 

każdy bok nie większy niż 600 mm, 

Wymagane zakresy 
termostatu 

Nastawa warunków środowiskowych: 

zakres zawierający temperatury od 20 °C do 30 °C,  

z dokładnością nieprzekraczającą ±0,01 °C  

Stabilność warunków środowiskowych przy wykorzystaniu oleju: 

nie większa wartość niż ±0,005 °C 

Niejednolitość rozkładu warunków środowiskowych przy 

wykorzystaniu oleju: 

nie większa wartość niż ±0,01 °C 

 
3) Warunki gwarancji i wymagania serwisowe 

Gwarancja 

• Wykonawca zamówienia udzieli na całe urządzenie będące 
przedmiotem zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej 
od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego; 

• Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca. 

 

Wymagania 
serwisowe 

• Autoryzowany serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego; 

• Czas naprawy lub wymiany Urządzenia każdorazowo będzie ustalony 
protokolarnie pomiędzy Sprzedawcą a upoważnionym pracownikiem 
Kupującego. Czas naprawy lub wymiany urządzenia nie może być 
dłuższy niż 90 dni od daty zgłoszenia.  

 
4) Dostawa i uruchomienie 

Dostawa i 

uruchomienie  

Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować, uruchomić i przetestować 
wszystkie urządzenia oraz zademonstrować pełną sprawność 
dostarczonych urządzeń. 

Szkolenie 
wstępne 

• W siedzibie Zamawiającego, w czasie instalacji urządzenia; 

• Czas trwania szkolenia nie krótszy niż 1 dzień; 

• Szkolenie obejmujące co najmniej 3 osoby; 

• Szkolenie w ustalonym terminie oraz w godzinach pracy 
Zamawiającego 8:00-16:00; 

• Minimalny zakres szkolenia: 

- bieżąca obsługa urządzenia; 

- adjustacja i kalibracja aparatury; 

- konfiguracja i optymalizacja parametrów pracy; 

- konserwacja urządzenia; 



- rozpoznawanie awarii; 

• Szkolenie w siedzibie Zamawiającego, zostanie potwierdzone 
certyfikatem lub zaświadczeniem. 

5) Inne 

 

Dokumentacja 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty 
producenta, potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań 
minimalnych (pkt. 2. Parametry techniczne systemu). Przykładem takich 
dokumentów mogą być m.in.: specyfikacja techniczna, broszura 
informacyjna lub dane techniczne – wyłącznie od producenta. 

W dniu dostarczenia urządzenia Wykonawca przekaże: 

1) pełną dokumentację techniczną urządzenia w języku polskim lub 
angielskim, w formie drukowanej (oprawioną w sposób zapobiegający 
zniszczeniu) lub na nośniku elektronicznym w formacie *.pdf lub *.doc; 

2) kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej; 

3) Dokumentacja techniczna powinna zawierać m.in.: instrukcje działania 
poszczególnych elementów składowych urządzenia , obsługi, konserwacji, 
diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki 
urządzenia i schematy działania. 

 

2. Wymagania dla Wykonawcy: Wymagania szczegółowo zostały określone we wzorze 

umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  

 

3. Kryteria oceny ofert: Cena brutto – 100%. 

 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 

          cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

1) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto 

podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

2) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie 

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3) Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów, tj. najniższą cenę. 

5) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę.  



6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Ofertę Wykonawca może 

złożyć tylko na całość przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1. 

 

II. PŁATNOŚĆ: 

30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej/-ego faktury/rachunku.  

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

ofertywaz@gum.gov.pl do dnia 13.05.2022 r. 

2. W przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument 

pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej. 

3. Zaleca się złożenie oferty w formie nieedytowalnej oraz w tytule wiadomości oznaczenie: 

„Oferta – termostat olejowy”. 

4. Za moment wpływu oferty przyjmuje się moment jej otrzymania na pocztę elektroniczną. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 

w zakresie merytorycznym jest: Edyta Dudek; adres e-mail: edyta.dudek@gum.gov.pl 

2. Komunikacja z Zamawiającym odbywa się w formie pisemnej, za pośrednictwem 

korespondencji elektronicznej (mail) poprzez adresy wskazane w pkt III.1 oraz IV.1. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Wykonawcy w przypadku 

przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. W przypadku, gdy cena 

najkorzystniejszej oferta przewyższa wartość budżetu, jakim dysponuje Zamawiający 

w celu realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia 

dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył ofertą najkorzystniejszą. 

Wykonawca składający ofertę w wyniku przeprowadzonych negocjacji, nie może 

zaoferować ceny wyższej niż cena zaoferowana w złożonej ofercie. 

5. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują 

się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyny. 

9. Zamawiający informuje, że w uzasadnionych przypadkach może zmienić treść Zapytania 

ofertowego. Jeżeli zmiana ta będzie wymagała przedłużenia terminu składania ofert, 

Zamawiający przedłuży ten termin. 

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
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agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) 

wyklucza się:  

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona  

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 

r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

 

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  

 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie: do 24 tygodni, od daty podpisania 

(obowiązywania) Umowy. 

 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO 

znajduje się pod poniższym linkiem: 

https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/klauzula-rodo/klauzula-rodo/2400,Klauzula-

RODO.html 

 

VIII. ZAŁĄCZNIK: 

Załącznik nr 1 – Wzór umowy; 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty; 
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