ZAPYTANIE OFERTOWE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
tel. (22) 459-06-17,
zaprasza do udziału w konkursie ofert na:
WYKONANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ DŹWIGÓW OSOBOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Ekspertyza techniczna dźwigów osobowych znajdujących się w budynkach Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 3A, 02-673
Warszawa.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
Zakres opracowania obejmuje:
1) inwentaryzację architektoniczno- budowlaną szybów windowych wraz z podszybiem
i nadszybiem (rzuty i przekroje),
2) inwentaryzację architektoniczno- budowlaną maszynowni dźwigów (rzuty i przekroje),
3) opis parametrów technicznych i użytkowych zainstalowanych dźwigów osobowych wraz
z dokumentacją zdjęciową kabin, szybu, podszybia, nadszybia i maszynowni,
4) ogólną ocenę poszczególnych dźwigów, wraz z oceną zużycia poszczegolnych elementów
dźwigów,
5) ocenę stanu technicznego instalacji elektrycznych dźwigów,
6) ocenę celowości prowadzenia prac remontowych lub inwestycyjnych,
7) analizę możliwości optymalizacji parametrów istniejących dźwigów w porozumieniu
z użytkownikiem tj. przykładowo: zwiększenia kabiny, prędkości podnoszenia, wyposażenia
kabiny, dostosowania dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do wymogów ppoż.
z uwzględnieniem potrzeb kompleksu budynków,
8) zalecenia dotyczące wykonania wymiany urządzeń i dostosowania szybów windowych
z maszynowniami do nowych wymagań,
9) analizę zakresu prac niezbędnych do wykonania przy przebudowie istniejących szybów,
w przypadku braku możliwości dostosowania kabin dźwigów osobowych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych,
10) zakwalifikowanie dźwigów przewidzianych do wymiany i przebudowy, sporządzenie dla n ich
wytycznych do projektowania,
11) oszacowanie wartości nakładów remontowych i inwestycyjnych dla poszczególnych dźwigów
zgodnie z wymogami Prawa zamówień publicznych.
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3. Ekspertyza i wytyczne do projektowania stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1231).
4. Informacje ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1372), Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 z późniejszymi zmianami), prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi
normami i przepisami.
2) Wykaz urządzeń dźwigowych w budynkach NFOŚiGW objętych zakresem opracowania:

Lp. Adres

Producent

Nr fabryczny

Nr ewidencyjny

1

Konstruktorska 1

LIFT-POL

ELP-074M

3127002413

2

Konstruktorska 1

LIFT-POL

ELP-073M

3127002415

3

Konstruktorska 1A

HYDROMACH

HE-0146

312707225

4

Konstruktorska 1A

HYDROMACH

HE-0147

312707290

5

Konstruktorska 3A

OTIS

NZ 2187

312702686

6

Konstruktorska 3A

OTIS

NZ 2187

312702687

5. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w terminie 30 dni licząc od
daty podpisania umowy.
6. Warunki i terminy płatności
Zapłata za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy odbędzie się jednorazowo na
warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do
opisu przedmiotu zamówienia.

7. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, że dysponują :


Osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej.



Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji

2

technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.


Osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą
,, Wykaz osób”, stanowiący załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.
8. Dokumentacja techniczna
1) Dokumentację techniczną należy wykonać w wersji papierowej w czterech egz. oraz
w wersji cyfrowej na nośnikach elektronicznych w formie edytowalnej (*.doc; *.xls; *.dwg)
oraz w formie nieedytowalnej (*.pdf). Wersję cyfrową należy dołączyć do każdego
drukowanego egzemplarza dokumentacji.
2) Rysunki dokumentacji technicznej zostaną wydrukowane na papierze ekologicznym,
spełniającym warunki certyfikatu FSC lub innego równoważnego certyfikatu,
tj.: dokumentu wystawionego przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną
do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same
warunki jak określone w wymienionym certyfikacie FSC. W celu weryfikacji spełnienia
warunku, o którym mowa w zdaniu powyżej, przed odbiorem dokumentacji projektowej
przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokument poświadczający, że rysunki zostały
wydrukowane na papierze ekologicznym.
3) W dokumentacji technicznej będącej przedmiotem umowy Wykonawca nie może
wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu Umowy i nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". W takim przypadku
Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady
uczciwej konkurencji.
9. Gwarancja i rękojmia za wady
Gwarancja i rękojmia za wady została określona w Istotnych postanowieniach umowy
stanowiących Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.
10. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych.
1) Klauzula informacyjna wypełniająca obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
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”, w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której
dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem mającym na celu udzielenie zamówienia.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, dalej „NFOŚiGW” informuje, że:
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
 podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673
Warszawa;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk, adres email: inspektorochronydanych
@nfosigw.gov.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
związanym z postępowaniem mającym na celu udzielenie zamówienia przez NFOŚiGW;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji
publicznej, a także podmioty prowadzące kontrole zamówień publicznych w NFOŚiGW,
tj. w szczególności: Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo
Energii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub umów
o dofinansowanie, w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków zagranicznych;
 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;
− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
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− 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;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z postanowieniami wynikającymi z zapytania ofertowego oraz nie może naruszać integralności
dokumentacji postępowania.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
2) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy
i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami
(art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z następujących wyłączeń
(art. 14 ust. 5 RODO):
a) osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;
b) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku;
c) pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem
państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie
środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą; lub
d) dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy
zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego,
w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.
11.

Kryteria oceny ofert

Kryterium cena - 100%
Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę oraz spełni
warunki określone w Zapytaniu ofertowym.
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
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Cmin
C = ------------- x 100
Cb
Gdzie:
C - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium cena;
Cmin - najniższa cena brutto wśród ofert nieodrzuconych;
Cb - cena brutto oferty badanej.
Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie
zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów
w ostatecznej ocenie punktowej.
12.

Miejsce i termin złożenia oferty
1) Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego Zapytania ofertowego.
2) Oferty należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

3) Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
4) W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowionego
przedstawienia zapytania ofertowego.
5) W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny / kosztu za
realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia
oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający
będzie pozyskiwał oferty dodatkowe do skutecznego wyboru oferty
najkorzystniejszej.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn.
7) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z niezbędnymi dokumentami,
o których mowa w pkt 7 należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl

w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.
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13.

Do kontaktów w sprawie Zapytania jest upoważniony:
Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 459 06 17.

14.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 30 000,00
Euro i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez
NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia
publiczne”.

15.

Załaczniki:


Nr 1: Formularz ofertowy.



Nr 2: Istotne postanowienia umowy.



Nr 3: Wykaz osób.
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