
 

Zabrze, 18.01.2021 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2021 
 
 

na dostawę i montaż systemu klimatyzacji hali produkcyjnej i Centrum 
projektowego. 

 
 

W związku z realizacją projektu : 

 
„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe 
rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, 
Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” 

 
publikujemy zapytanie ofertowe w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż systemu 

klimatyzacji hali produkcyjnej i Centrum projektowego. 

Niniejsze zapytanie ofertowe publikowane jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz w Wytycznych Programowych w zakresie kwalifikowania wydatków 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
 

TIG SYSTEM Łukasz Figas 

41-800 Zabrze, ul. Bolesława Śmiałego 19/3 

NIP: 648-245-02-35, REGON: 368553024 

Numer telefonu: 508-817-622 

Adres e-mail: biuro@tigsystem.pl 

 

  

Zainteresowane podmioty mogą uzyskać szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia 

kontaktując się z właścicielem firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.  

Łukasz Figas – tel. 508-817-622, lukasz@tigsystem.pl 

mailto:biuro@tigsystem.pl
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II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu klimatyzacji hali produkcyjnej i Centrum 

projektowego. 

Elementy składowe kompletu : 

1. Klimatyzator kasetonowy - 2 szt (moc min 12,1 kW każdy – chłodzenie/ogrzewanie hali) 

2. Klimatyzator ścienny – 1 szt (moc min 5,2 kW – chłodzenie/ogrzewanie centrum projektowego) 

3. Klimatyzator ścienny – 2 szt (moc min 3,5 kW każdy – chłodzenie/ogrzewanie części peryferyjnych 
hali 

4. Materiały montażowe niezbędne do wykonania i uruchomienia instalacji - rury Cu, otuliny, 
przewody elektryczne, inst. odprowadzenia wody, kołki, korytka, uszczelnienia, wspornik pod 
agregat, itp. 

 

Kody CPV związane z zamówieniem 

39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne  

Maksymalny termin realizacji zamówienia:  28 dni od daty złożenia zamówienia. 

 
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu klimatyzacji hali produkcyjnej i Centrum 
projektowego. 
 
Parametry kluczowe sprzętu: 

 

1. Funkcja chłodzenie / grzanie 

2. Sterowanie bezprzewodowe wi fi 

 
Pozostałe kluczowe parametry: 

• Fabrycznie nowy, 

• 3-letnia gwarancja podstawowa w następnym dniu roboczym 

 
IV. PODMIOTY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru 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. 

 
 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej. 

2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania 

ofertowego. 

5. W związku z odrzuceniem oferty nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. 

 
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta może być przesłana mailem: lukasz@tigsystem.pl lub drogą pocztową jako list polecony lub 

przesyłką kurierską na adres korespondencyjny Zamawiającego: ul. Anyżowa 36; 41-800 Zabrze 

lub dostarczona osobiście. 

2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 26.01.2021 roku o godzinie 16.00. 
3. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub 

jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 
 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Termin związania ofertą powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY 
 

1. Oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące oferentów określone 

w punkcie IV niniejszego Zapytania ofertowego oraz dotyczące przedmiotu zapytania określone 

w punkcie III zostaną ocenione według następujących kryteriów : 
 

 

KRYTERIUM OCENY PUNKTY 

Cena netto (w PLN) 100% 
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2. Sposób oceny poszczególnych kryteriów : 

 
Kryterium 1 – cena netto 

 
 

Cena najtańszej oferty 

Ocena = 100 pkt. x ( -------------------------------- ) 

Cena rozpatrywanej oferty 

 

 

3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

4. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę w danym 

kryterium, oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. 

5. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 2 dni roboczych od upływu terminu składania 

ofert. 

7. Nie przewiduje się udziału Dostawców w otwarciu ofert. 

8. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą 

ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą 

liczbę punktów.  



 

 
IX. POZOSTAŁE KWESTIE 

 

1. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia, tj. pkt. III Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej 

zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim 

Wykonawcom oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. W przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający 

przedłuży jednocześnie termin składania ofert o kolejne 7 dni. 

3. Złożenie oferty przez Wykonawców nie stanowi zawarcia umowy. 

4. Dopuszcza się zmianę warunków umowy zawartej w efekcie niniejszego zapytania w zakresie 

terminu realizacji zamówienia wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, 

trudnych do przewidzenia w momencie składania oferty, takich jak np. problemy z dostawą 

potrzebnych składowych zamówienia koniecznych do jego pełnej realizacji w związku z sytuacją 

epidemiczną. 

5. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez podawania przyczyn 

na każdym jego etapie. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego 

w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu 

poprzednim. 

 
 
 
 
 


