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Gorzów Wlkp., 27.07.2021 r. 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR: 7/2021/WZDZ 

 

CPV: 39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne 

 

Dane Zamawiającego: 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 

ul. Sikorskiego 95 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. zaprasza Państwa do złożenia swojej oferty dotyczącej 

zakupu i montażu 12 sztuk klimatyzacji w budynku WZDZ w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, na parterze budynku,  I i II 

piętrze, eliminującej zanieczyszczenia biologiczne zagrażające zdrowiu: wirusy, bakterie, roztocza, pleśnie. Jest to 

niezbędne do zapewnienia należytego bezpieczeństwa pracownikom oraz Interesantom Zamawiającego, w obliczu epidemii 

COVID-19. 

 

Zamawiający zastrzega, iż zebranie ofert służy jedynie ustaleniu wartości zamówienia (przeprowadzenia rozeznania rynku)              

i nie jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia na realizację zadania. 

 

 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUGI: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem 12 urządzeń klimatyzacyjnych, będących jednocześnie 

oczyszczaczami powietrza w budynku należącym do Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Gorzowie Wlkp., zlokalizowanym przy ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. Urządzenia zamontowane w 4 

salach szkoleniowych oraz 8 pomieszczeniach biurowych rozmieszczonych na trzech kondygnacjach budynku.  

 

Ogólne warunki dla systemów klimatyzacji: 

1) Klimatyzator z oczyszczaczem powietrza posiadający filtry 3M, 

 

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych: 

1) Jednostka wewnętrzna ścienna: 

a) Klasa energetyczna min. A++ dla urządzeń typu SPLIT, 

b) Jednostka musi być wyposażona w filtry 3M eliminujące pyły, wirusy i baterie, pozwalające 

utrzymać świeże i czyste powietrze, 

c) Poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż: 

- dla jednostek powyżej 3,5 kV:  35 dB na niskim biegu i nie więcej niż 42 dB na najwyższym 

biegu mierzony w odległości 1 m, 

- dla jednostek poniżej 3,5 kV: 24 dB na niskim biegu i nie więcej niż 40 dB na najwyższym 

biegu mierzony w odległości 1 m, 
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- dla jednostek poniżej 2,5 kV: 22 dB na niskim biegu i nie więcej niż 38 dB na najwyższym 

biegu mierzony w odległości 1 m. 

d) Jednostka musi być wyposażona w dwustronny system odprowadzania skroplin. 

 

2) Jednostka zewnętrzna: 

a) 1 jednostka zewnętrzna w systemie VRF. Połączona z 11 jednostkami klimatyzatorami 

wewnętrznymi; 

b) 1 jednostka zewnętrzna w systemie SPLIT. Połączona z 1 jednostką wewnętrzną.  

Dostawa montaż i uruchomienie klimatyzacji obejmuje: 

1. jednostka wewnętrzna (12 )  wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, 

2. montaż jednostek zewnętrznych połączonych z klimatyzacjami wewnętrznymi: 

 parter – sala szkoleniowa nr 4, 

 I piętro – dwie sale szkoleniowe nr 12 i 14, 

 II piętro – jedna sala szkoleniowa nr 25 oraz osiem pomieszczeń biurowych 

3. wszystkie rury wewnątrz pomieszczeń należy ukryć w listwach maskujących 

4. rury prowadzone po elewacji także muszą zostać zabezpieczone listwami odpornymi na działanie 

warunków atmosferycznych 

5. po wykonaniu inwestycji musi zostać wykonana dokumentacja powykonawcza podpisana przez 

projektanta z uprawnieniami sanitarnymi. 

6. montaż musi przeprowadzić firma posiadająca aktualny certyfikat na montaż zaproponowanych 

klimatyzatorów. 

 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

a) Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ, 

b) Zachowanie porządku i ostrożności podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu, dlatego też Wykonawca 

musi dołożyć wszelkich starań w zabezpieczeniu przed zniszczeniem, zabrudzeniem czy uszkodzeniem 

elementów stałych, ruchomych, wszelkiego wyposażenia budynku i poszczególnych pomieszczeń, 

c) Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prac montażowych, 

d) Usuwanie z terenu pracy wszelkich odpadów i zanieczyszczeń wynikających z realizowanych prac przez 

Wykonawcę, 

 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszystkie materiały, towary, produkty i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia (w 

tym zapewnienie kontenera na śmieci). 

Po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym, istnieje możliwość obejrzenia miejsc w których planujemy montaż 

klimatyzatorów. 

 

Orientacyjny termin realizacji: XII.2020 r. – IX.2021 r. 
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II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. 

Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. Kontakt: tel. 95 720 73 25, zdz@zdz.gorzow.pl 

2. Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu podjęcia działań koniecznych do zawarcia i realizacji umowy 

na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) 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 (dalej: RODO). Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane osobowe mogą być udostępnione innym 

podmiotom. WZDZ nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych w rozumieniu RODO. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywyane przez okres 

niezbędny do realizacji usługi, a także dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres wymagany dla 

dokumentów finansowo – księgowych, a także przez okres wymagany dla dokumentów archiwalnych. Zgodnie z 

RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej, przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych  oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarza Zamawiający przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego 

organu jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza RODO. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarza 

Zamawiający w wyżej określonych celach nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 

III. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Cena  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  jakie  poniesienie wykonawca w związku  z ewentualną  realizacją 

zamówienia. 

2. Miejsce i termin składania wyceny ofertowej: Oferty przygotowane na wzorze Zamawiającego, stanowiące 

załącznik nr 2 do zapytania,  należy składać w formie skanu na adres wzdzbwe@zdz.gorzow.pl lub w formie 

papierowej w siedzibie Zamawiającego – WZDZ w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. z 

dopiskiem „Oferta na zapytanie nr 7/2021/WZDZ”  w terminie do 29.07.2021 r. do godz. 13.00. 

3. Niniejsze rozeznanie  rynku nie  zobowiązuje Zamawiającego do  żadnego  określonego działania. Opublikowanie 

niniejszego rozeznania  rynku nie  zobowiązuje do wyboru wyceny, w całości lub części i nie zobowiązuje go do 

składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia wyceny. 

4. Zamawiający nie może  być  pociągnięty do  odpowiedzialności z tytułu  poniesienia jakichkolwiek kosztów czy 

wydatków przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem wyceny. 

5. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku i nie stanowi przedmiotu zamówienia 

publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579). 

6. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  całości  lub  części treści rozeznania rynku. 

7. Osoba do kontaktów w sprawie niniejszego rozeznania: Marta Domin, tel. 95 720 73 25. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 

 PROPOZYCJA CENOWA 
(formularz ofertowy) 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: ___________________________________________________________________ 

NIP __________________________  REGON ___________________________________ 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

____________________________________________________________ 

Numer telefonu: ____________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę, obliczoną zgodnie z 

poniższą kalkulacją: 

 

 

LP Opis CENA OFERTOWA 

Netto [zł] VAT [%] Brutto [zł] 

I. Zakup oraz montaż klimatyzacji    

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 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 r., str. 1. - dalej „RODO”*  

2. Oświadczam, iż posiadam odpowiednie i aktualne uprawnienia budowlane, niezbędne do realizacji zamówienia. 

3. Zaproponowana przeze mnie cena obejmuje pełny zakres realizacji usługi określony niniejszym rozeznaniem rynku.  

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, niniejsze oświadczenie 
należy wykreślić 

 
 

………..……………….……………………….. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


