Warszawa, dnia 15 stycznia 2020 r.
BFG.DB.252.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
(w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) )

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie w okresie
od 01.02.2020r. do 31.12.2021r. przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń i
systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG przy ul. ks. I. J.
Skorupki 4 w Warszawie
I. Przedmiot zamówienia
Wykonanie przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń i systemów ochrony
przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w
Warszawie w okresie od 01.02.2020r. do 31.12.2021r.
II. Wymagane miejsce i terminy realizacji
1. Miejsce realizacji prac: budynek biurowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w okresie od 01.02.2020r. do
31.12.2021r. zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Wykonawcą na podstawie
specyfikacji w Załączniku nr 1 do OPZ.
3. Godziny prowadzenia prac: w dni robocze w godz. 8.00-22.00 w sposób
niezakłócający pracy pracowników BFG oraz w innych terminach uzgodnionych z
Zamawiającym
III. Zasady oceny ofert
1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie:
Lp.
1

Kryterium
Oferowana cena (wartość brutto)

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa
tel. 22 58 30 700, 58 30 610, fax 22 58 30 589
e-mail: kancelaria@bfg.pl, www.bfg.pl

Ranga
100 pkt.

2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Wartość punktowa kryterium określonego w powyższym punkcie wyliczana będzie według
wzoru:
𝑊𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑜𝑤𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑦 =

𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑜ś𝑟ó𝑑 𝑧ł𝑜ż𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡
𝑥 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑎
cena badanej oferty

3. Zasady wyboru oferty:
1) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz
otrzyma najwyższą sumę punktów przyznanych w oparciu o podane kryterium
wyboru,
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie zawarte w
niniejszym zapytaniu ofertowym wymogi oraz złoży najkorzystniejsza ofertę.
IV. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferta musi być złożona w języku polskim.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
6. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w
niniejszym zapytaniu ofertowym, Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zgodnie ze wzorem
arkusza oferty stanowiącego Załącznik nr 6 do OPZ.
7. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą
być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania
zobowiązań na zewnątrz w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
V. Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej nazwą firmy oraz napisem „Oferta na
wykonanie w okresie od 01.02.2020r. do 31.12.2021r. przeglądów i konserwacji oraz
usuwanie awarii urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w
siedzibie BFG przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie. Nie otwierać – dostarczyć do
dyrektora DB” i złożyć w KANCELARII Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. ks.
I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa w terminie do 27 stycznia 2020r. godz. 15.30.
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VI. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania
ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na przedłużenie terminu
związania ofertą powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
VII. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
1. Realizację przedmiotu zamówienia przez wybranego Wykonawcę odbędzie się zgodnie z
umową, której wzór określono w Załączniku nr 2 do OPZ.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spośród
złożonych, odmówił lub uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
pozostałe oferty będą podlegały odrzuceniu.
VIII. Wizja lokalna
W celu zapoznania z przedmiotem zamówienia, istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w
budynku Zamawiającego przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie, w dni robocze w godz.
08.00 - 16.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty.
Warunkiem realizacji w/w wizyty będzie podpisanie przez pracownika Wykonawcy
zobowiązania do zachowania poufności informacji zgodnie ze wzorem określonym w
załączniku nr 7 do wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do OPZ.
IX. Ważne informacje
1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub
odstąpienia od jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania
bez dokonania wyboru oferty. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy roszczenie
przeciwko Zamawiającemu.
2. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu przygotowania i złożenia swojej
oferty na to zapytanie.
3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie będą odrzucone.
4. Osoby kontaktowe:
janusz.okrutnik@bfg.pl

Janusz

Okrutnik,
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