
Znak sprawy: BA.261.62.2018 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

 
I. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Zamówienie poniżej 30 tys. EURO netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na 
celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
II. Zamawiający 
 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 
ul. Wawelska 56  
00-922 Warszawa 
www.ksap.gov.pl  
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia dostarczenie fabrycznie nowych baterii i akumulatorów oraz ich 
montaż w urządzeniach systemu przeciw pożarowego zainstalowanego  w budynku Szkoły.  
Wykonawca przyjmując zamówienie zobowiązuje się do wykonania: 

1. Dostawę i Wymianę 198 kompletów baterii litowych 3,6V/2,2Ah do systemów IQ8 
WIRELESS (komplet =4 baterie), 

2. Dostawę i wymiany akumulatora w centrali systemu sygnalizacji pożaru ESSER 
IQControl M (2x12V/24Ah), 

3. Dostawę i wymianę akumulatorów w 4 (czterech) centralach oddymiania – (8x12V/5Ah), 
4. Dostawę i wymianę akumulatorów w 4 (czterech) centralach rolet p-poż – (8x12V/2,3Ah), 
5. Dostawę i wymianę akumulatory w zasilaniu buforowym MERAWEX (2x12V/40Ah), 
6. Zgranie pętli dozorowych po wymianie wyeksploatowanych baterii, 
7. Wykonanie testów poprawnego działania systemu, 
8. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
9. Wywóz i utylizacja wyeksploatowanych akumulatorów i baterii z przekazaniem protokołu 

zamawiającemu 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
30 dni od dnia zawarcia umowy.  
 
V. Wymagania w stosunku do Wykonawcy 
 

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 
potencjałem technicznym i osobami które posiadają uprawnienia w zakresie wykonania 
usługi.    

 
VI. Zawartość oferty 
 

a. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).  



b. Wykonawca za wykonanie zamówienia poda cenę brutto (netto + podatek VAT), która 
będzie służyła do porównania i wyboru najkorzystniejszej ofert.  

c. Cena określona w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
VII. Płatności 
 

a. Płatność po zakończeniu usługi i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji. 
b. Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
 
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert 
 
Oferta musi być dostarczona do Kancelarii zamawiającego pok. nr 24:  
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  
„Oferta nr BA.261.62.2018 na dostarczenie i wymiana baterii i akumulatorów w 
urządzeniach systemu przeciw pożarowego  w budynku Szkoły. 
nie otwierać przed dniem 19 lipca 2018 roku godzina 10:15”. 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa,  
 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2018r. do godz. 10:00, jedną z możliwych dróg: 
 
a) poprzez kuriera (decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki kurierskiej) 
b) pocztą 
c) dostarczona osobiście, 
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.  
 
IX. Zmiana lub wycofanie oferty 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert. 
 
X. Termin związania ofertą 
 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
 
XI. Kryteria wyboru oferty 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium cena - 100% 
 
XII. Informacje dodatkowe 
 

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w każdym czasie bez 
wyboru którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny takiej decyzji. 

b. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową  
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego oznacza 
nienawiązanie współpracy, a Wykonawca składający ofertę nie może rościć praw do 
realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego zapytania ofertowego. 

c. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.  


