Kórnik, dnia 04.06.2020r.
Nr sprawy 6/2020

Zaproszenie do złożenia oferty poniżej kwoty 30 tys. euro w trybie zapytania o cenę
Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku (dalej Zamawiający) zaprasza
do złożenia oferty cenowej dotyczącej usługi wymiany stolarki okiennej w budynku
administracyjnym Zamawiającego w Kórniku przy ul. Średzkiej 20.
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
TELEFON: (61) 8-170-155
FAX: (61) 8-170-171
NIP: 525-15-75-083
REGON: 000325713-00023
ADRES STRONY INTERNERTOWEJ: www.szkolkikornickie.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna PCV wraz
z montażem, na pierwszym piętrze budynku administracyjnego Zamawiającego, znajdującego
się przy ul. Średzkiej 20 w Kórniku.
Wykonawca przed wykonaniem usługi dokona pomiarów w celu uściślenia wymiarów
planowanych do wymiany okien, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00-15.00
Charakterystyka okien:
1)profil biały z PCV zgodnie z obmiarem podanym poniżej (Zamawiający wymaga przed
złożeniem oferty zweryfikowania przez Wykonawcę pomiarów w celu uściślenia wymiarów
planowanych do wymiany okien)
2) okna uchylno–rozwieralne
3) szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 1,1 W/m2K,
4) przestrzenie między szybami wypełnione gazem szlachetnym,
5) Okna mają być wykonane zgodnie z normą CE oraz w ofercie ma zostać podany okres
gwarancji.
Wymiary otworów okiennych przeznaczonych do wymiany:
1) 1090 mm x 1550 mm – 17 szt. (zdjęcie nr 1)
2) 2200 mm x 1550 mm – 3 szt. (zdjęcie nr 2)
3) 710 mm x 1510 mm – 1 szt. w sąsiedztwie znajdują się drzwi balkonowe o wymiarach
960 mm x 2330 mm – 1 szt. (zdjęcie nr 3)

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3
Wymiana okien obejmuje następujący zakres robót:
1) Zakup lub wykonanie nowych okien,
2) Demontaż starych okien,
3)Montaż nowych okien,
4) Naprawa ościeży i elewacji zewnętrznej polegająca na uzupełnieniu ewentualnych
ubytków tynku powstałych przy demontażu stolarki

5) Wykonanie obróbek stolarki okiennej, uzupełnienie tynków
6) Uporządkowanie stanowiska pracy wraz z wywiezieniem materiałów
rozbiórkowych (zgodnie z aktualnymi przepisami o odpadach, Wykonawca staje
się posiadaczem odpadów i jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie)
3. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi
do 31.08.2020r.

zostać zrealizowane

w

terminie

od dnia podpisania umowy

4. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami
Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pani Magdalena Majchrzycka – pracownik PAN
Zakładu Doświadczalnego w Kórniku (tel. 618170155 wew. 15).
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Oferty oceniane będą według kryterium: cena – 100 %
Do porównania ofert zostanie wzięta wartość ogółem brutto wszystkich składowych oferty.
Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
6. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena oferty to cena brutto, obejmująca wszystkie rabaty i upusty. Traktowana jest jako
ostateczna kwota do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku,
zawierające m.in.:
- Wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia
- Podatek VAT
- Koszty transportu i przesyłek
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w innej walucie niż PLN. Cena
nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
Zamawiający nie dopuszcza dzielenia na części zapytania ofertowego.
Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
- oferta stanowiąca załącznik nr 1, wraz z załączonymi kosztorysami poszczególnych okien
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
- podpisaną klauzulę informacyjną z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącą
załącznik nr 3
7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście na adres:

Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku, ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Usługa wymiany stolarki okiennej w budynku administracyjnym
Polskiej Akademii Nauk Zakładu Doświadczalnego w Kórniku”
w terminie do dnia 17 czerwca 2020 roku do godz. 10.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Wyjaśnienia:
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zapytania.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. poz. 2191) Zamawiający dopuszcza odbiór i przetwarzanie faktur
elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (efaktura.gov.pl),
numer GLN Zamawiającego: 5907628995600
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
Zamawiający o wyborze oferty zawiadomi niezwłocznie wszystkim Wykonawców, którzy
złożyli oferty. Zapytanie ofertowe, jak również wszystkie inne informacje związane
z postępowaniem zostaną umieszczone na stronie internetowej www.szkolkikornickie.pl,
w zakładce „zamówienia publiczne”
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy wraz z opisem zamawianej usługi
2. Załącznik nr 2 - Umowa na wykonanie usługi
3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Dyrektor Zakładu

mgr Seweryn Waligóra

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
na:
„Usługę wymiany stolarki okiennej
w budynku administracyjnym Zamawiającego w Kórniku przy ul. Średzkiej 20”
Wykonawca:
Nazwa ..........................................................................................................................................
Siedziba ........................................................................................................................................
Nr telefonu ...................................................................................................................................
Nr NIP ..........................................................................................................................................
Nr REGON .................................................................................................................................
E-mail …………………………………………………………………………………………..
Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym ………………...................
…………………………………………………………………………………………………..
Zamawiający:
Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel./ fax: 61 81 70 155 / 61 81 70 171
www.szkolkikornickie.pl
1.Zobowiązania Wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach i zasadach określonych w
ofercie za łączną kwotę:
Cena netto całej oferty……………………….........................................................................
(słownie: ..........................................................................................................................złotych)
Podatek VAT .......................................................................................................................... zł
Cena brutto całej oferty.......................................................................................................... zł
(słownie: ..........................................................................................................................złotych)
2. Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany
w zapytaniu ofertowym oraz w umowie.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowych i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą umową na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
5. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią zapytania
ofertowego

…………………………, dnia ……………………

……………………………………………..
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji)

*Niepotrzebne skreślić

Umowa-„projekt” na usługę wymiany stolarki okiennej na okna PCV wraz z montażem
Zawarta w dniu ...........................w Kórniku zgodnie w przepisami ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz zapisami zapytania ofertowego i złożonej oferty, pomiędzy:
Polska Akademia Nauk w Warszawie przy Placu Defilad 1 reprezentowaną przez
Prezesa prof. Jerzego Duszyńskiego w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa
działa mgr Seweryn Waligóra – Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Zakładu
Doświadczalnego w Kórniku, ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
NIP 525-15-75-083
REGON 000325713-00023,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
NIP ……………………………………………………………………………………………...
REGON …………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” wyłonionym na podstawie zamówienia publicznego
w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164z późn. zm.) zawierają umowę
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi wymiany stolarki okiennej na okna PCV wraz
z montażem w nieruchomościach będącej w zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk Zakładu
Doświadczalnego w Kórniku, tj. budynku administracyjnym przy ul. Średzkiej 20 w Kórniku
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
zapytania ofertowego dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca prowadzić będzie usługę w oparciu o własne materiały, urządzenia i maszyny,
które będą niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
wynikającym z zawartej umowy.
§2
Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy –
……………, zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie w wysokości netto
........................................ zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ...... % co stanowi

kwotę ...............................zł. Wynagrodzenie brutto wynosi .....................................................
zł, słownie................................................................................................................................ zł.
Określona wysokość wynagrodzenia uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi.
Zamawiający dopuszcza odbiór i przetwarzanie faktur elektronicznych za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (efaktura.gov.pl), numer GLN Zamawiającego:
5907628995600
§3
1.Rozliczenie za świadczoną usługę nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie
wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu. Podstawą płatności są
faktury VAT wystawione przez Wykonawcę.
2. Za dzień zapłaty strony przyjmują wydanie dyspozycji dokonania przelewu bankowi
prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty.
§4
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
31.08.2020r.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z treścią zapytania
ofertowego.
§5
1. W przypadku uzasadnienia przez Wykonawcę, że wykonanie świadczenia usługi nie było
możliwe w terminie z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy tzn. w przypadku
zaistnienia siły wyższej (m.in. klęska żywiołowa) Zamawiający ma prawo przedłużyć termin
wykonania - świadczenie usługi.
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego.
§6
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
2) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Należyte wykonanie przedmiotu umowy,
2) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
3)
Niezwłoczne
informowanie
Zamawiającego
o
problemach
technicznych
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na termin zakończenia wykonania przedmiotu
umowy.

§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % ceny brutto za każdy dzień
zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po
stronie Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości określonej w § 2 niniejszej umowy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności faktury.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy
w przypadkach:
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest
ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości
stawki podatku VAT);
2) konieczności zmiany terminu realizacji z przyczyn niepowstałych z winy wykonawcy,
w tym działania siły wyższej.
§9
1. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanej usługi.
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez
Zamawiającego uwag w zakresie wykonywanej usługi.
3.

W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa
w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez
Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich
nieuwzględnieniu.
§ 10

Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

2. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

…………...............................

Wykaz załączników do umowy:
1. Zał. nr 1- Formularz ofertowy Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

……..………………………

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:













administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk Zakład
Doświadczalny w Kórniku z siedzibą przy ul. Średzkiej 20, 62-035 Kórnik;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

…………………………………………..
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

