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ZAPYTANIE CENOWE
w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -  Curie - Państwowego Instytutu 
Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi 
na opublikowane w celu rozeznania rynku zapytanie cenowe dot. wymiany sprężarek Boge 
Kompressoren na sprężarki bezolejowe.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Demontaż istniejących sprężarek Boge Kompressoren (tabliczki znamionowe w załączniku).

2. Dostawa wraz z montażem 2 szt. nowych sprężarek bezolejowych (min. 10 Bar).

Wymagane parametry (dotyczy 1 szt. sprężarki):

Rodzaj sprężarki Spiralna (bezolejowa)
Wydajność przy ciśnieniu pomiarowym (10 
Bar)

Min. 400 [l/min]

Masa Do 220 kg [kg]
Poziom dźwięku Do 70 [db(A)j
Znamionowa moc silnika Min. 4 [kW]
Język sterownika M. in. język polski
Gwarancja Nie mniej niż 24 miesięcy

Data produkcji powinna wskazywać rok 2022, inne roczniki produkcji będą traktowane jako 
niezgodne z zapytaniem.

3. Dostawa i montaż sterownika nadrzędnego sprężarek

Na panelu sterownika wymagany jest dostęp do:
- odczytywania aktualnych wartości parametrów sprężarek,
- modyfikowania nastaw,
- historii alarmów,
- funkcji autorestartu,
- uzyskania komunikatów czynności serwisowych.

Zarządzanie sprężarkami w sposób automatyczny decydujący o kolejności ich załączenia w celu 
uzyskania zbliżonych czasów roboczogodzin wraz z możliwością włączenia 2 sprężarek jednocześnie, 
aby osiągnąć docelowe ciśnienie w jak najkrótszym czasie.

4. Podłączenie nowych sprężarek do obecnego zbiornika ciśnieniowego.
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5. Wykonywanie bezpłatnych przeglądów okresowych z wymianą części eksploatacyjnych, filtrów w 
okresie gwarancji (zgodnie z zaleceniem producenta lub min. 1 raz w roku) wraz z utylizacją zużytych 
materiałów.

6. Dostarczenie DTR, instrukcji obsługi i konserwacji wraz z listą czynności do prawidłowego 
przeprowadzenia przeglądów okresowych pogwarancyjnych. Po wykonaniu przeglądów gwarancyjnych 
konieczne jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego każdorazowo protokołu serwisowego.

7. Uruchomienie nowych urządzeń wraz ze szkoleniem użytkownika.

8. Utylizacja 2 szt. sprężarek firmy Boge Kompressoren. Zamawiający wymaga dokumentu 
potwierdzającego utylizację.

Zamawiający zaznacza, że obecna instalacja wraz z zamontowanymi urządzeniami jest 
wykorzystywana przez cały tydzień (24/7) w obiekcie Ochrony Zdrowia. Zaleca się, aby podłączenie 
nowych urządzeń odbyło się bez konieczności wprowadzenia przerw technologicznych. Możliwość 
takiego podłączenia należy wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia katalogu urządzeń zaoferowanych modeli 
oraz informację o sposobie zasilania nowych urządzeń (Zamawiający na podstawie zebranych 
parametrów technicznych dostosuje instalację elektryczną).

Prosimy uwzględnić wszystkie możliwe koszty związane z zakupem, montażem, utylizacją, transportem 
do siedziby Zamawiającego itp.

Wszystkie urządzenia oraz podzespoły powinny być nowe, nieużywane.

2. Termin realizacji zamówienia: prosimy o określenie ilości dni potrzebnych na realizację (wypełnia 
Wykonawca)

3. Inne warunki: Gwarancja min. 24 miesiące; dostarczenie katalogu urządzeń zaoferowanych modeli
4. Warunki udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy/ usługi/ roboty budowlane* odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego wraz z ofertą należy przedłożyć:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy/ usługi/ roboty budowlane* odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy należy przedłożyć zgodnie z 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.2020 w sprawie ochrony przed promieniowaniem 
jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub 
nadzorowanym (Dz.U. z 2020 poz. 2313) aktualne paszporty dozymetryczne lub przedstawienie 
zezwolenia na wykonywanie działalności w narażeniu napromieniowanie zgodnie z Ustawą Prawo 
atomowe art. 4 ust. 1 ( Dz.U. z 2021 poz. 1941).
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5. Oferta cenowa musi zawierać:
a) wartość netto i brutto zamówienia
b) dokument o którym mowa w pkt. 4 powyżej
c) warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
d) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 30 dni).
e) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

na mocy KRS/CEIDG.
f) oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy 

(załącznik nr 2)

Uwaga: Odpowiedź na niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 
Ustawy Prawo zamówień publicznych ani Kodeksu cywilnego.

UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. poz. 835), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę 
w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej 
ustawy.”

6. Termin złożenia oferty: do 20.09.2022 r.

7. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:

a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej technicznv@io.qliwice.pl

b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając 
je na adres poczty elektronicznej: technicznv@io.qliwice.pl

8. Zamawiający, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury 

na każdym etapie bez podania przyczyny.
10. Klauzula informacyjna RODO -  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna RODO -  zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy -  zał. nr 2
3. Tabliczka znamionowa sprężarki Boge Kompressoren (1) -  zał. nr 3
4. Tabliczka znamionowa sprężarki Boge Kompressoren (2) -  zał. nr 4
5. Opis instalacji sprężonego powietrza -  zał. nr 5
6 . Rzut pomieszczenia stacji sprężarek -  zał. nr 6
7. Przyłącze do zbiornika ciśnieniowego -  zał. nr 7
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