
 
 

Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

16-01-2020 

Termin składania ofert 

23-01-2020 

Numer ogłoszenia 

1227430 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl. 

Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Piotr Tomporowski 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

22 45 90 617 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw 

klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z ich instalacją chłodniczą i grzewczą, w budynkach 

NFOŚiGW zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A, 3A. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa  



 
Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji klimatyzacji i wentylacji 

mechanicznej w siedzibie NFOŚiGW. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw 

klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z ich instalacją chłodniczą i grzewczą, w budynkach 

NFOŚiGW zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A, 3A. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

Kod CPV 

50730000-1 

Nazwa kodu CPV 

Usługi w zakresie naprawi konserwacji układów chłodzących 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. 

Harmonogram przeglądów konserwacyjnych urządzeń: 

Przegląd I w terminie 01-29.02.2020 r. 

Przegląd II w terminie 01-31.08.2020 r. 

Przegląd III w terminie 01-28.02.2021 r. 

Załączniki 

 Wzór Formularza ofertowego w wersji edytowalnej do wykorzystania  

 Załącznik nr 2  

 Załacznik nr 1  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Personel wykonawcy wykonujący konserwację i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych musi posiadać 

certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o 

substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 

(t.j. Dz.U. 2017 poz. 1951) oraz posiadać autoryzację serwisową firmy Daikin w zakresie systemów 

VRV. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1417392
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1417391
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1417390


 
Cena (C) - waga 90 pkt. - (najniższa oferowana cena/cena ocenianej oferty) x 90 pkt 

Czas reakcji serwisu (R) - waga 10 pkt. - (najniższy oferowany czas reakcji serwisu/oceniany czas 

reakcji serwisu) x 10 pkt. 

PUNKTACJA ŁĄCZNA 

Łączna wartość punktowa oferty (W) wyliczana będzie wg wzoru: 

W = C+R 

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. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Adres 

Konstruktorska 3a 

02-673 Warszawa 

mazowieckie , Warszawa 

Numer telefonu 

224590100 

Fax 

224590101 

NIP 

5220018559 

Tytuł projektu 

Plan Działań sektora energetyka na lata 2019-2020 

Numer projektu 

POIS.10.01.00-00-0401/19-00 

Inne źródła finansowania 

UDA-POIS.10.01.00-00-0201/19-00 

 


