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Gdańsk, 22.06.2016  

 

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.2.1/2016 

 

 

EMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk  

fax: +48 58 344 88 77 

e-mail: info@emu.com.pl 

NIP: 5833085052 REGON: 220891537 KRS: 0000340011 

 

w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt.  

Wzrost konkurencyjności firmy EMU Sp. z o.o. Sp. k. poprzez inwestycje umożliwiające uruchomienie 

produkcji pakietów akumulatorów różnej technologii ogniw 

realizowanego w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje 

profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020. 

 

Spółka zaprasza do składania ofert na 

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Działu Produkcji  

kod CPV 39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne 
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I. Zamawiający: 

EMU Sp. z o.o. Sp. k.,  

ul. Twarda 12  

80-871 Gdańsk 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w punktach 6.5.1 oraz 6.5.3 Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, montaż oraz uruchomienie instalacji 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych na Dział 

Produkcji firmy EMU Sp. z o.o. Sp. k.. Instalacja będzie przeprowadzona w pomieszczeniu 

biurowym znajdującym się w siedzibie zamawiającego w Gdańsku przy ul. Twardej 12, 

zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 

 

a) Wentylacja: 

Główna część Instalacji wentylacji mechanicznej obsługiwać będzie  9 wyciągów przy 

stanowiskach lutowania, podłączonych do wspólnej instalacji kanałowej zakończonej 

wentylatorem dachowym. Wentylator sterowany falownikiem dostosowujący swoją pracę 

do ilości wykorzystywanych w danym momencie stanowisk. Osobna instalacja wentylacji 

mechanicznej musi być przewidziana dla toalety i pomieszczenia socjalnego (wymuszony 

obieg powietrza za pomocą wentylatora kanałowego i wentylatora łazienkowego). Obie 

instalacje kończą się na dachu budynku co wymaga ich przeprowadzenia przez strop i dach.  

Uzupełnianie powietrza odbywać się będzie za pomocą aparatu nawiewnego z nagrzewnicą 

zasilaną z instalacji centralnego ogrzewania. Nagrzewnica musi być wyposażona w filtr. 

Wydajność centrali i temperatura nawiewu sterowane muszą być za pomocą nastawnika. 

Czerpnia umieszczona w ścianie.  

 

Parametry urządzeń wentylacyjnych: 

- Ramię ssące DN 75 odporne na dymy lutownicze: 

 Wydajność dla jednego stanowiska 120 m3/h 
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 Zasięg ramienia 1 m 

- wentylator wywiewny z układu odciągów lutowania w wykonaniu dachowym: 

 Wydajność 1100 m3/h 

 Spręż dyspozycyjny 2000 Pa 

 Zasilanie 230V/400V z możliwością regulacji obrotów 

 Falownik sterujący z nastawnikiem zdalnym 

- Centrala wentylacyjna nawiewna, podwieszana: 

 Wydajność 1100 m3/h 

 Spręż dyspozycyjny 200 Pa 

 Filtr klasy G4 

 Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 15 kW 

 Automatyka sterująco-zasilająca z regulacją wydajności 

 

b) Klimatyzacja: 

Instalacja klimatyzacji ma objąć wyłącznie pomieszczenie produkcyjne (9 stanowisk 

lutowania). Ze względu na znaczną długość pomieszczenia, należy w nim zainstalować 

również klimatyzator podsufitowy o mocy chłodniczej 7 kW. Jednostka zewnętrzna 

znajdować się będzie na dachu budynku co wymaga przeprowadzenia instalacji przez strop 

i dach. 

 

Parametry klimatyzatora: 

- klimatyzator podsufitowy 

 Moc chłodnicza 7,0 kW 

 Czynnik chłodniczy R410A 

 

Gwarancja: 

- ramiona ssące i wentylator dachowy min. 12 miesięcy 

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej min. 24 miesiące 

- klimatyzator min. 36 miesięcy 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

 Termin realizacji: najpóźniej do dnia 10.09.2016;  

 Miejsce: Dział Produkcji EMU Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk 
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, 

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. nie są powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia 

stanowiącego Załącznik nr 2 oraz wykaz zrealizowanych projektów stanowiący Załącznik nr 

3. 

VI. Sposób obliczania ceny oferty 

Wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki 

podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien 

sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto. 

 

VII. Kryteria oceny i wyboru ofert 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 
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Lp. Nazwa Waga kryterium – ilość punktów 

1. Cena netto  75% 

2. Gwarancja w miesiącach  15% 

3. Termin realizacji w dniach 10% 

 Razem 100% 

 

Punkty zostaną obliczone za pomocą następującego wzoru: S = C + G + T 

gdzie: 

S – suma uzyskanych punktów 

C – punkty z kryterium cena netto oferty 

G – punkty z kryterium gwarancja w miesiącach na instalacje 

T – punkty z kryterium termin realizacji oferty  

 

 

Kryterium 1 - Cena środka trwałego 

C= (cmin/cn) x 75% 

Gdzie: C – liczba punktów za cenę 

cmin – najniższa zaoferowana cena 

cn – cena badanej oferty 

Kryterium 2 – Gwarancja w miesiącach 

G= (gmax/gn) x 15% 

Gdzie:  G – liczba punktów za gwarancję 

gmax – najdłuższy zaoferowany termin gwarancji (suma miesięcy gwarancji dla 

wyszczególnionych w opisie elementów) 

gn – termin gwarancji badanej oferty 

Kryterium 3 –  Termin realizacji 

T= (tmin/tn) x 10% 



 

6 
 

Gdzie:  T – liczba punktów za termin realizacji 

tmin – najkrótszy zaoferowany termin realizacji 

tn – termin realizacji badanej oferty 

 

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru: 

Sn = C*0,75 + G*0,15 + T*0,1 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w 

oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. 

VIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert 

Oferty z dopiskiem: „Wentylacja i klimatyzacja – Dział Produkcji”  wypełnione na formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do dnia 30.06.2016 do 

godziny 12:00 (liczy się data wpływu): 

 osobiście: EMU Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 12, Dział Sprzedaży na parterze 

budynku  

 pocztą: EMU Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk 

 e-mailem na adres: pbalandynowicz@emu.com.pl 

 faxem: +48 58 344 88 77 

Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na formularzu oferty stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana 

przez osobę upoważnioną oraz powinna zawierać termin ważności oferty. 

 

IX. Warunki zmiany umowy 

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność 

wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

 zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia 

w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub 

wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z 

zamówieniem, 

 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu 

umowy, 

 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
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Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia 

wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie 

wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

X. Rozstrzygnięcie/wybór oferty 

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 7 dni od daty 

zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną 

opublikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa, a także przesłane do każdego 

Oferenta drogą mailową.  

 

XI. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Pan Piotr Bałandynowicz: 

 tel. 58 344 04 01 w. 104; +48 604 919 933 

 e-mail: pbalandynowicz@emu.com.pl 

 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego: 

 Załącznik nr 1 – Formularz oferty, 

 Załącznik nr 2 – Oświadczenie, 

 Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych projektów, 

 Załącznik nr 4 – Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
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