Warszawa, dnia 22.07.2020 r.
ZZ-KO-PR.26.7.2020.PRO

Rozeznanie rynku
Dotyczy: Zakupu 83 szt. urządzeń dezynfekujących wraz z pomiarem
temperatury
i
z/bez
bramki
zabezpieczającej
dostęp
do
pomieszczenia - „śluza dezynfekująca”
Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do
przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie
art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, którego przedmiotem jest zakup 83 szt. urządzeń dezynfekujących
wraz z pomiarem temperatury i bramką zabezpieczającą dostęp do
pomieszczenia - „śluza dezynfekująca”
1. Opis przedmiotu zamówienia
CPV – 39330000-0 Urządzenie dezynfekujące
Przedmiotem zamówienia jest: Urządzenie dezynfekujące wraz z
pomiarem temperatury i bramką zabezpieczającą dostęp do
pomieszczenia - „śluza dezynfekująca” w ilości 83 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
„Śluza dezynfekująca” wyposażona w:
- Dwie kamery termowizyjne do pomiaru temperatury ciała osoby dorosłej jak
i dziecka, bezdotykowy automatyczny dozownik na płyn dezynfekujący z
możliwością regulowania spryskiwania,
- matę do dezynfekcji obuwia w ilości 2 sztuk na urządzenie, wykonana z
odpornego materiału na ścieranie,
- głosową instrukcję pomiaru temperatury,
- mechanizm pozwalający na uniknięcie wchodzenia osób/dzieci z
podejrzeniem choroby do placówki oraz rozprzestrzeniania się chorób
zakaźnych w żłobku,
- śluza przystosowana do użytkowania wewnątrz budynków,
- urządzenie zasilane 230 V z gniazdka elektrycznego,
- obudowa wykonana z trwałego materiału w kolorze białym z możliwością
nadruku informacji wymaganych przez zamawiającego.
- Opracowanie minimum trzech projektów graficznych zgodnych z
udostępnionymi materiałami przez zamawiającego.
2. Warunki realizacji zamówienia:
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Płatność wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całego przedmiotu
zamówienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie
do 21 dni od daty
złożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę.
3.

Dostawa

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować w dniach pracy
zamawiającego od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy w godzinach określonych przez zamawiającego tj. 8.00 – 15.00.
Ilość placówek objętych zamówieniem : 81 placówek położonych na terenie m.st.
Warszawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
Dostawa do biura Zespołu Żłobków na ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa dotyczy
2 szt. Śluz dezynfekujących. Dostawa do biura będzie następować w dniach pracy
zamawiającego od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy w godzinach określonych przez zamawiającego tj. 8.00 – 15.00.
4. Kryteria oceny ofert:
Cena – waga 100%.
5. Do oferty należy załączyć:
Wypełniony załącznik nr 1.
6. Termin przesyłania ofert:
Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 28.07.2020 r. do godz. 12.00 na
adres korespondencyjny Zamawiającego (ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa)
lub
na
numer
faksu
22 277
52
02
lub
adres
e-mail: mwinkel@um.warszawa.pl z dopiskiem/tytułem: „Oferta cenowa –
świadczenie usługi dostępu do publicznego adresu IP, dla Zespołu
Żłobków m.st. Warszawy.
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Załącznik nr 1 do zapytania
OFERTA CENOWA
Nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
Siedziba Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
NIP………………………………… REGON ……….…………………
tel. ……………………… e-mail …………………………………………
Do:
Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4. W odpowiedzi
na zapytanie ofertowe dot. zamówienia realizowanego na podstawie art. 6
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którego przedmiotem jest
zakup 83 szt. urządzeń dezynfekujących wraz z pomiarem temperatury i bramką
zabezpieczającą dostęp do pomieszczenia - „śluza dezynfekująca”, składam
OFERTĘ CENOWĄ i oferuję realizację zamówienia za cenę:
Cenę brutto (tj. z należnym podatkiem VAT w stawce ................
%) ...............................................zł
(słownie: ..................................................................................................................
..................................)
* Całkowita cena brutto podana powyżej jest niezmienna w okresie realizacji
przedmiotu zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi poniesie
Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu 2.*
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż treść niniejszej oferty stanowi
informację
publiczną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu
w trybie przedmiotowej ustawy, oraz wyrażam zgodę na udostepnienie danych
osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres Wykonawcy, a w
1

rozporządzenie 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)
2
w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
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przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej – również
w zakresie firmy.
Oświadczam, że niniejsza oferta :
1) nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419) *
2) zawiera na stronach od _____ do _____ informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
419). Informacje te zawarte są i zabezpieczone stosownie do opisu
znajdującego się w pkt 14.1 SIWZ, poniżej przedstawiam stosowne
uzasadnienie
zastrzeżenia
informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa:
stanowią one:
 * informacje techniczne przedsiębiorstwa i w stosunku do nich
podjęto następujące niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności: ………………………………..
 * informacje technologiczne przedsiębiorstwa i w stosunku do nich
podjęto następujące niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności: …………………..
 * informacje organizacyjne przedsiębiorstwa i w stosunku do nich
podjęto następujące niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności: ………………………………..
 * inne informacje posiadające wartość gospodarczą i w stosunku do
nich podjęto następujące niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności: …………………..
Jednocześnie o oświadczam, iż w/w informacje nie zostały ujawnione do
wiadomości publicznej.
Oświadczam, iż jestem uprawniony do przestawienia oferty cenowej w imieniu
Wykonawcy.
Osoba do kontaktu*:
imię i nazwisko ………………………………
telefon ………………………………………….
e-mail: ………………………………………….
* niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1) …………………………………….
2) ……………………………………
……….............................................................

podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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