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ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO KRAKOWSKICH SZKÓŁ 
SAMORZĄDOWYCH 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Szkoła Podstawowa nr 78 

31-990 Kraków, ul. Jaskrowa 5 

tel. 126452722,  

e-mail: szkola78@op.pl 

 

II. TERMIN I MIEJSCE ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania dostawy: od dnia podpisania umowy do 15.10.2018 rok 

2. Miejsce wykonania zlecenia: u Zamawiającego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Dostawa i montaż 16 sztuk oczyszczaczy powietrza, a następnie uruchomienie Urządzeń o 
parametrach określonych w złożonej przez Wykonawcę ofercie, w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 78 – mgr Sławomir Nosek, adres ul. Jaskrowa 
5. 

2. Zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do zamontowania i uruchomienia Urządzeń; 
3. przeprowadzenie  każdorazowo w miejscu dostawy prezentacji montowanych urządzeń dla osób 

wskazanych przez Zamawiającego; 
4) dostawa kompletów oryginalnych filtrów w liczbie 16 dla każdego Urządzenia niezbędnych. do. 

prawidłowej, zgodnej z umową ciągłej pracy Urządzenia przez okres 12 miesięcy,  wynikającej z ich 
minimalnej żywotności wskazanej przez producenta. Do ww. liczby kompletów filtrów wlicza się 
komplet filtrów w dostarczonym Urządzeniu. 

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia  realizowany będzie zgodnie z warunkami określonymi w Umowie            w 
okresie od dnia jej zawarcia do dnia 15.10.2018 r., której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. wymagane parametry techniczne urządzenia określa  
załącznik  nr 1 do załączonego wzoru umowy.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca winien posiadać doświadczenie lub referencje oraz zaplecze techniczne o jakich mowa w 
pkt. VI. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1579 z późn. 
zm.), w tym w szczególności: posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich ……….miesięcy 
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przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie – wykonali 3 dostawy oczyszczaczy powietrza do budynków użyteczności publicznej. 
 

VI. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

Wykonawca dołączy do oferty jako załączniki: 

1. Opis doświadczenia lub referencje, wskazujące na doświadczenie Wykonawcy w dostawie i 
montażu urządzeń do oczyszczania powietrza w budynkach użyteczności publicznej - 
udokumentowanie wykonania 3 dostaw w okresie ostatnich……..miesięcy.  

2. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające 
zrealizowanie usługi. 

3. Deklarację zgodności wydaną przez producenta Urządzeń potwierdzającą zgodność Urządzeń z 
wymaganiami: 

a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku 
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia: 

- PN-EN 60335-1:2012 +AC:2014-03 +A11:2014-10 +A12:2017-07  

+Ap1:2017-10+A13:2017-11 pt.: „Elektryczny sprzęt do użytku domowego  

i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne”, 

- PN-EN 60335-2-65:2004+A1:2008+A11:2012 pt.: „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i 
podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące 
urządzeń do oczyszczania powietrza”. 

b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się  

do kompatybilności elektromagnetycznej: 

- PN-EN 55014-1:2017-06 pt.: „Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące 
przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: 
Emisja”, 

- PN-EN 55014-2:2015-06 pt.: „Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące 
przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Cześć 2: 
Odporność. Norma grupy wyrobów”, 

- PN-EN 61000-3-2:2014-10 pt.: „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).Część3-2: Poziomy 
dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu(fazowy prąd zasilający 
odbiornika ≤ 16 A)”, 

- PN-EN 61000-3-3:2013-10 pt.: „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część3-3: Poziomy 
dopuszczalne. Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych 
sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie 
znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo”. 

c) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.  

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (RoHS); 

4. Oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem jednego z wymienionych 
certyfikatów: 
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 a) atest higieniczny wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 
Zakład Higieny (NIZP-PZH) dla wyrobu, którego stosowanie zgodnie                    z zaleceniami 
producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko. 

b) certyfikat AAFA - ”Produkt przyjazny alergikom i astmatykom”  (Asthma and Allergy 
Foundation of America)  

c) certyfikat AHAM - wydawany przez Stowarzyszenie Producentów Sprzętu. Gospodarstwa 
Domowego (Association of Home Appliance Manufacturers) dla oczyszczaczy powietrza, 
określający szybkość dostarczania czystego powietrza CADR wyznaczoną, zgodnie z procedurą 
ANSI/AHAM AC-1  

d) znak TÜV NORD „Test higienicznej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń – odpowiednie 
dla alergików (ang. Indoor Air Hygiene Test – Suitable for Allergic People)  

e)  certyfikat ECARF- „Seal of quality – Allergy-friendly Quality Tested” przyznawany przez 
Fundację Europejskiego Centrum Badania Alergii (European Centre for Allergy Research 
Foundation) 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być przygotowana wg wzoru formularza oferty  stanowiącego załącznik  nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 

3. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem                           i 
nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyniku postępowania. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

7. Dokumenty, atesty, certyfikaty sporządzone w języku obcym składane są wraz                              z 
tłumaczeniem na język polski. 

8. Każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do 
podpisywania ofert wraz z datą. 

9. Oferta jest jawna. 

 

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę wraz z załącznikami, o których mowa w pkt VI należy przesłać w formie załączonego       w 
jednym pliku skanu podpisanej oferty i załączników na adres e-mail: szkola78@op.pl  lub złożyć       w 
sekretariacie ul. Jaskrowa 5,  w terminie do dnia 8.10.2018 r. do godz. 10. 

  

IX. KRYTERIA OCENY OFERT  

1. O wyborze oferty będzie decydować łącznie: 

1) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia; 

mailto:szkola78@op.pl
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2) potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w pkt  VI niniejszego 
zapytania ofertowego; 

3) potwierdzenie przez Wykonawcę, że oferowane urządzenia spełniają parametry techniczne 
określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy. 

2. Ocenie będą podlegać oferty złożone w terminie określonym w pkt. VIII, przez podmioty 
spełniające kryteria.  

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA I WYBORU OFERTY 

1. Ewentualne pisemnie sformułowane zapytania Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia 
mogą być przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkola78@op.pl 
Odpowiedzi Zamawiającego (lub informacje o braku możliwości udzielenia odpowiedzi) będą 
przesyłane w formie pisemnej drogą elektroniczną do 3 dni roboczych. W ostatnim dniu terminu 
składania ofert odpowiedzi nie będą udzielane.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia. 

3. O wyborze oferty zostaną poinformowani odrębnie wszyscy oferenci drogą elektroniczną (na 
adres e-mail wskazany w Formularzu Oferty). 

 

 

 

mgr Sławomir Nosek 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 78 w Krakowie 

 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 


