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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT 

 

Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

Oddział w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert na dostawę Nawilżacz parowego ES 24N o 

programowanym max. wydatku pary od 4,8kg/h do 24 kg/h, z cylindrem rozbieralnym, kartą 

BMS, zasilanie 400V - 1szt. do budynku Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie 

przy ul. Słowackiego 18 
 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – 

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 

ustawy), o ile z szacowania wartości zamówienia lub innych przyczyn nie ujawnią się 

przesłanki do zastosowania innego trybu udzielania zamówienia.  

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Złożenie oferty służy wyłącznie do zbadania rynku, prawidłowego oszacowania wartości 

zamówienia i ewentualnego porównania ofert, które wpłyną do Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia propozycji zawarcia umowy w 

przedmiocie zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wg kryterium 

oceny wskazanym w pkt. 4, na warunkach nie gorszych niż w treści złożonej oferty.  
 

 

1. Przedmiot zamówienia jest dostawa i montaż nawilżacza parowego ES 24N  

o programowanym max. wydatku pary od 4,8kg/h do 24 kg/h, z cylindrem rozbieralnym, 

kartą BMS, zasilanie 400V - 1szt. do budynku Oddziału IPN-KŚZpNP w Rzeszowie przy 

ul. Słowackiego 18 zg. z opisem technicznym załącznik nr 1 

 

Zamawiający wymaga stosowania towarów fabrycznie nowych, z bieżącej produkcji  oraz 

wykonania prac zgodnie ze sztuka budowlaną. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane 

prace nie krócej niż 36 miesięcy. 

 

2. Zamawiający: 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział w Rzeszowie, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 18, tel. 17 86 06 018, e-mail: 

oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl, NIP: 813-32-56-688 

Skrzynka na platformie ePUAP: /IPNORzeszow/ESP 

mailto:oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl
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3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

1) Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza 

ofertowego ( Załącznik Nr 1) dołączonych do niniejszego zapytania w terminie do dnia  

 13.10.2020 r. do godz. 14.00 drogą elektroniczną na adres 

email:  oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl. 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania 

ofert nie będą rozpatrywane. 

2) Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

korespondencji. 

3) Osoba(y) do kontaktu: 

Andrzej Magoń, tel. 17 86 06 022 – andrzej.magon@ipn.gov.pl 

 

4. Kryterium ocen: 

 

Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria ocen|: 

cena brutto wykonania usługi – 100%. 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

1) Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do 

niniejszego zapytania.  

2) Oferent jest zobowiązany do podania całkowitej ceny brutto zamówienia stanowiącej 

kompletne wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, wyliczonej do dwóch 

miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena jest ostateczna.  

3) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się składania 

ofert częściowych lub ofert wariantowych. 

4) Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy lub jej zmiany w trakcie realizacji na 

warunkach innych, niż w treści otrzymanej oferty jedynie w przypadku, gdy 

zaproponowane zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zgodzi się na nie 

Wykonawca. 

5) Oferta musi być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, 

zgodnie z formą reprezentacji wynikającą z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji informacji gospodarczej. 

6) W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, należy dołączyć do Oferty kopię 

pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. 

7) Dotyczy oferentów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą -  

25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych („RODO”). Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z RODO oraz chcąc 
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dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa 

danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych 

z przetwarzaniem przedmiotowych danych, niezbędne informacje w tym zakresie 

znajdują się na stronie internetowej pod linkiem https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ochrona-

danych-osobowyc/83277,Klauzula-informacyjna-dla-oferentowkontrahentow-bez-

przetargu-na-udzielenie-zamo.html  

 

Złożenie oferty jest równoczesne z akceptacją wszystkich zasad niniejszego zaproszenia 

do złożenia oferty, w tym Oferent (Wykonawca) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że 

niniejsze postępowanie ma na celu przede wszystkim zbadanie rynku. Nieudzielenie 

zamówienia danemu Wykonawcy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 

skierowanych do Zamawiającego. 

 

6.  Termin wykonania zamówienia: 

 

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy.  

 

7. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert. 

 

a) Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza 

ofertowego ( Załącznik Nr 2) zapytania w terminie do dnia  

 13.10.2020  r. do godz. 14.00 drogą elektroniczną na adres 

email:  oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl. 

b) Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania 

ofert nie będą rozpatrywane. 

 

8. Warunki finansowe rozliczeń i płatności. 

a) cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne opłaty; 

b) zapłata nastąpi przelewem na wskazany w fakturze nr rachunku bankowego – w 

terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego; 

c) podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez 

zmawiającego bez zastrzeżeń; 

d) rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

 

1) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zaproszenia przed upływem terminu 

składania ofert. W taki przypadku Wykonawcy, którzy złożyli oferty przed ogłoszeniem 

zmiany, zostaną poinformowani o zmianie, a w razie potrzeby termin składania ofert 

zostanie odpowiednio przedłużony.  

https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ochrona-danych-osobowyc/83277,Klauzula-informacyjna-dla-oferentowkontrahentow-bez-przetargu-na-udzielenie-zamo.html
https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ochrona-danych-osobowyc/83277,Klauzula-informacyjna-dla-oferentowkontrahentow-bez-przetargu-na-udzielenie-zamo.html
https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ochrona-danych-osobowyc/83277,Klauzula-informacyjna-dla-oferentowkontrahentow-bez-przetargu-na-udzielenie-zamo.html
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2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania 

przyczyny. 

3) Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych  

u Zamawiającego. 

4) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 

doprecyzowania ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5) Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty. 

6) Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

7) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za przedmiot 

zamówienia. 

8) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) Jest niezgodna z ustawą, 

b) Jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia; 

c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) Została złożona przez Wykonawcę wykluczeniu z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia,  

f) Została złożona przez Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed 

ogłoszeniem niniejszego zaproszenia zawarł z Zamawiającym umowę, której 

realizacja nie doszła do skutku 

g) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

9) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą 

elektroniczną na adres wskazany w ofercie lub faksem na numer wskazany w ofercie. 

 

 

 

Załączniki: 

1) Opis techniczny  – załącznik Nr 1 

2) Formularz ofertowy – złącznik Nr 2 


