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Warszawa, dnia 12.10.2015 r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr EZ/9/2015 

wykonanie adaptacji istniejącego/zaprojektowanego układu oświetlenia  

pomieszczenia 127 w budynku laboratoryjnym „Tech-Safe-Bio” 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

I. Zamawiający: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB): 

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 

Regon: 000018046, NIP: 525-000-82-70 

 

II. Przedmiot zamówienia jest usługą polegająca na: 

wykonaniu adaptacji istniejącego/zaprojektowanego układu oświetlenia w 

pomieszczeniu 127 do wymogów wynikających z parametrów zakontraktowanej 

aparatury i najnowszych wymogów dotyczących sposobu i warunków prowadzenia 

badań.  

 

III. Zakres 

1. W ramach zakresu należy: 

1) wykonać demontaż wszystkich opraw, 

2) wykonać demontaż czujek pożarowych i ruchowych wraz z rozłączeniem 
instalacji w centrali p.poż. - dla pomieszczenia 127, 

3) wyposażyć pomieszczenie 127 w specjalistyczne sterowniki oświetlenia 
CIRLCE POINT (kolor czarny) wraz z ich podłączeniem, 

4) wykonać dodatkowe instalacje sterujące pracą opraw wraz z ich 
podłączeniem do jednostki centralnej systemu sterowania, która 
zainstalowana jest w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na II piętrze, 

5) wykonać niezbędne prace związane z adaptacją istniejących punktów 
oświetlenia, 

6) wykonać powtórny montaż opraw w nowych lokalizacjach z 
uwzględnieniem zmienionego układu elementów oświetleniowych zarówno 
na elementach stropu akustycznego, jak i stropach żelbetowych. 
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zwaną dalej „Usługą”,  

Uwaga: 

1. Podstawowe dane techniczne (wymiary należy sprawdzić w naturze przed 
wykonaniem usługi); 

2. Wszelkie prace należy wykonywać przy pełnym zabezpieczeniu 
zainstalowanej aparatury badawczej oraz ochronie istniejących elementów 
budynku (wykładziny, malowanie ścian specjalistycznymi farbami, itp.) 

3. Z uwagi na wysokość pomieszcznia ok. 6,30 m prace należy wykonywać z 
rusztowń. Dostarczenie rusztowń należy do obowiązków wykonawcy. W celu 
realizacji robót zgodnie z przepisami BHP pracownicy zobowiązni są posiadać 
uprawnienia do prac na wysokościach.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Generalnego 
Wykonawcy budynku Tech-Safe-Bio na realizację usłgi według powyszego 
opisu. 

5. Realizacja usługi nie może wpłynąć na ewentualną utratę gwarancji na 
wykonanie budynku Tech- Safe-Bio. 

 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium 

ceny brutto za realizację usługi. 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę. 

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia otrzyma 

maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, 

stosownie do poniżej zamieszczonego wzoru: 

 

Liczba punktów 

= 

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty x 100 

Cena brutto oferty badanej 

 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. 

Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

 

III. TERMIN WYKONANI USŁUGI 

Termin wykonania usługi do dwóch tygodni od daty podpisania umowy. 

VI. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

1) Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę do realizacji usługi, 
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2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia wizji lokalnej przed 

złożeniem oferty. W celu uzgodnienia terminu dokonania wizji lokalnej zaleca 

się skontaktowanie z przedstawicielem Zamawiającego Panem Arkadiuszem 

Walichnowskim, tel. 22 623-37-21, mail: arwal@ciop.pl, lub Panią Anną 

Przybyszewską, tel. 22 623 37 21, mail: anprz@ciop.pl 

 

 

VII. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć na formularzu 

ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, drogą 

elektroniczną na adres haprz@ciop.pl lub w formie pisemnej do dnia 

14.10.2015r.  do godz. 1200 na adres: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Czerniakowska 16 

00-701 Warszawa  

nr pok. 335 - Kancelaria 

 

z dopiskiem na kopercie „oferta na wykonanie adaptacji 

istniejącego/zaprojektowanego układu oświetlenia pomieszczenia 127 w 

budynku laboratoryjnym „Tech-Safe-Bio”. 

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani 

odrębnym pismem. 

Wszelkie pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy 

arwal@ciop.pl, anprz@ciop.pl lub na nr faksu (22) 840 81 41.  

 

 

Załączniki: 

Załączniki nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - wzór umowy 

mailto:arwal@ciop.pl

