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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: 

 
Wymianę akumulatorów w zasilaczach awaryjnych 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana akumulatorów w systemach zasilania gwarantowanego 

Zamawiającego zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1 i 3A. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) dostawę i montaż 40 szt. fabrycznie nowych baterii do zasilacza awaryjnego UPS PW 9315/80 

kVA , w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A. 

b) dostawę i montaż 48 szt. fabrycznie nowych baterii do zasilacza awaryjnego UPS PW 9305/60 

kVA , w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1. 

c) dostawę i montaż 32 szt. fabrycznie nowych baterii do zasilacza awaryjnego UPS AEG Protect 

3.33 20 kVA , w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1. 

d) Demontaż, transport i utylizację istniejących akumulatorów. 

e) Uruchomienie, odczyt i sprawdzenie parametrów pracy UPS. 

3. Realizacja 

Do prac można przystąpić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Istniejące akumulatory (PW 

9315/80 kVA: YUASA SWL1850 66Ah, PW 9305/60 kVA: MWL 12V-65Ah, AEG Protect 3.33 20 kVA: EPL 

28-12) należy zdemontować, przetransportować i przekazać do punktu utylizacji. Po wykonaniu 

demontażu można przystąpić do instalowania nowych baterii, po uprzednim wyczyszczeniu stelaża. Do 

połączenia z zaciskami należy wykorzystać istniejące kable miedziane. Do dokręcenia zacisków używać 

bezwzględnie klucza dynamometrycznego z maksymalnym momentem dokręcenia śrub 5,0 Nm, 

jednak nie wyższym niż zalecany przez producenta. Po zakończeniu montażu należy baterie włączyć do 

pracy sprawdzając poprawność działania systemu. 

4. Wymagania w zakresie akumulatorów 

Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu produktów wiodących 

producentów. Minimalny, projektowany czas życia baterii 10 lat liczony dla temperatury 25°C i 12 lat 

liczony dla  20°C. Wymiary muszą być dostosowane do istniejących stelaży i powinny wynosić:  
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 Dla zasilaczy PW 9315/80kVA i 9305/60kVA: akumulator 12V-65Ah (dla PW 9315/80kVA 

dopuszcza się 12V-66Ah),  długość: 350 mm, szerokość: 166 mm, wysokość 175 mm 

(dopuszczalna niewielka tolerancja).  

 Dla zasilacza AEG Protect 3.33 20 kVA: akumulator 12V-28Ah, długość: 175 mm, szerokość: 

166 mm, wysokość 125 mm (dopuszczalna niewielka tolerancja),.  

5. Wymagania  w zakresie osób 

Prace instalacyjne muszą być wykonywane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje  

i uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia, poświadczone 

świadectwem kwalifikacji SEP kat. E (1 osoba), oraz kat. D  uprawniające do zajmowania się dozorem 

sieci i instalacji (1 osoba), do min. 1 kV, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3. 

 

Dokumentacja fotograficzna 

Foto. 1: Przykładowy zacisk i słupek montażowy: PW 9315/80kVA 

 

Foto. 2 Widok akumulatorów YUASA SWL1850 66Ah na stelażach: PW 9315/80kVA 
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Foto. 3 Przykładowy zacisk i słupek montażowy: PW 9305/60kVA 

 

Foto. 4 Widok akumulatorów MWL 12V-65 Ah na stelażach: PW 9305/60kVA 

 

Foto. 5 Przykładowy zacisk i słupek montażowy AEG Protect 3.33 20 kVA 
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Foto. 6 Widok akumulatorów EPL 28-12V na stelażach AEG Protect 3.33 20 kVA 

 

6. Gwarancja 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia … miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia 

zgodnie z ofertą. 

7. Termin realizacji przedmiotu umowy 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą, wynosi … dni roboczych licząc od daty 

zawarcia umowy. 

8.  Termin, miejsce i sposób składania ofert 

1) Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. 

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. 
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5) W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny /gwarancji/ 

terminu realizacji, 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 Wykazem osób (załącznik nr 3) oraz 

kartami katalogowymi zaoferowanych akumulatorów, należy przesłać za pośrednictwem  

poczty  elektronicznej na adres:  

 

 

            administracja@nfosigw.gov.pl 

 

 

w terminie do dnia 12 października 2020 r. 

Do      kontaktów w sprawie  postępowania  jest  upoważniony: 

Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 459 06 17. 

9. Kryteria oceny ofert  

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium: 

 

Kryterium Waga pkt 

Cena (C) 70 

Termin realizacji (T) 10 

Gwarancja (G) 20 

 

Oferty zostaną ocenione wg wzorów: 

1) Cena (C) 

       Cm 

C = -------------- x 70 (max liczba punktów) 

             Cb 

C    - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny 

Cm    - najniższa oferowana cena spośród ofert 

Cb    - cena badanej oferty 
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2) Gwarancja (G) 

         Gb - 24 

G = -------------- x 20 (max liczba punktów) 

         Gn - 24 

G     - otrzymana ilość punktów w kryterium okres gwarancji 

Gb    - okres gwarancji liczony w miesiącach w ofercie badanej 

Gn    - okres gwarancji liczony w miesiącach najdłuższy spośród ofert 

(Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 24 miesiące, natomiast maksymalny 

na 48 miesięcy). 

 

3) Termin realizacji (T) 

     Tm 

T = -------------- x 10               

       Tb 

T   - otrzymana ilość punktów w termin realizacji 

Tm    - najniższy oferowany termin realizacji 

Tb    - termin realizacji badanej oferty 

Zamawiający określa maksymalny termin realizacji na 30 dni roboczych. 

Ocena = C+G+T 

gdzie: 

C    - liczba punktów dla kryterium cena, 

G    - liczba punktów dla kryterium okres gwarancji, 

T      - liczba punktów dla kryterium termin realizacji. 

4) Ocenie podlegać będzie gwarancja ponad wymagane minimum. 

a) Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak nie krótszym niż 24 miesiące i nie 

dłuższym niż 48 miesięcy) = 20 punktów. 

b) Zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (24 miesięcy) spowoduje 

nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium. 

c) Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty. 

d) Nie wpisanie okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. 



 

7 
 

e) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum 

Zamawiający do oceny ofert przyjmie 48 miesięcy. 

f) Okres gwarancji pozostałych ofert będzie liczony wg proporcji matematycznej. 

g) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

h) Wykonawca winien podać ilość miesięcy, np. 48 (liczba całkowita). 

5) Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert 

będzie uznana jako najkorzystniejsza. 

6) Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi  100 pkt. 

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. 

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 

mailto:inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl
mailto:inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl
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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: 

− 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;  
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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. 

UWAGA: 

 Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca prowadzenia robót w celu 

zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi. 

 Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu przetargowego 30 000,00 Euro  

i nie podlega przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 W przypadku zakwalifikowania kosztów zamówienia w ramach projektu Pomocy Technicznej POIiŚ, 

przedmiot umowy  może zostać zrefundowany ze środków Pomocy Technicznej Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

 

Załączniki: 

1. Istotne postanowienia umowy. 

2. Formularz ofertowy. 

3. Wykaz osób. 

 

 


