Znak sprawy: BA.261.83.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie nie przekraczające kwoty 30 tys. Euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843).
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 akumulatorów oraz ich montaż w
oprawach oświetlenia awaryjnego oraz dostarczenie i montaż fabrycznie nowego oświetlenia
ewakuacyjnego zintegrowanego z systemem przeciw pożarowym zainstalowanym w budynku
Szkoły.
Wykonawca przyjmując zamówienie zobowiązuje się do wykonania:
1. Dostawę i Wymianę pakietu akumulatorów w oprawie ORION LED 3H/A, firmy intelight –
Akumulator 1800mA NiCd 3,6V – ilość sztuk 55,
2. Dostawę i montaż opraw typu OXIMIA 3H SA MT, firmy Intelight lub równoważne, ilość
sztuk 69 – demontaż opraw wyeksploatowanych.
3. Dostawę i Wymianę pakietu akumulatorów w oczkach STARLET LED 5W SA/A 3h
podtynkowych, firmy intelight – Akumulator 4500mA NiCd 3,6V – ilość sztuk 18,
4. Dostawę i Wymianę pakietu akumulatorów w oprawie MAYOR AW2H2F, Akumulator
2500mA NiCd 3,6V – ilość sztuk 14,
5. Dostawę i Wymianę pakietu akumulatorów w oprawie HYBRYD TELESTO H-207 firmy
Kanlux, Atotest 3h – Akumulator 4000mA NiCd 3,6V – ilość sztuk 10,
6. Dostawę i Wymianę pakietu akumulatorów w oprawie H-207 Supernova, firmy Hybryd –
Akumulator 4000mA NiCd 3,6V – ilość sztuk 4,
7. Wykonanie testów i pomiarów ,
8. Wywóz i utylizacja wyeksploatowanych akumulatorów i opraw.
IV. Termin wykonania zamówienia
Do 30 listopada 2020 r .
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, która będzie służyła do
porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
c. Cena określona w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia tj. dostawa, montaż, pomiary, utylizacja.
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 przesłana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2020 r. do
godz. 12:00, jedną z możliwych dróg:
a) pocztą lub poprzez kuriera (decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki)
b) dostarczona osobiście do siedziby Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56,
Warszawa, pok. 24.
c) skan podpisanej oferty przesłany drogą mailową na adres: pawel.jedlinski@ksap.gov.pl.
W tytule maila należy wpisać: Oferta do zapytania BA.261.83.2020
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.
d. Zamawiający przez podanie opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów,
będących przedmiotem zamówienia, określa minimalne parametry techniczne, cechy

użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby
spełniały stawiane wymagania.
Ilekroć przedmiot zamówienia został opisany za pomocą znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczone przez konkretnego wykonawcę, lub norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, iż
opisowi temu towarzyszy określenie „lub równoważny”.
Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych do
opisywanych przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie
nazwy i konfiguracji produktu równoważnego w formularzu produktowym oraz wykazanie
równoważności oferowanego produktu w stosunku do danej pozycji szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia.

