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AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 
DZIAŁ TECHNICZNY 

u l .  Wa ły  Chrobrego 1-2   70  -500  Szczec in  
te le fon  (+48  91)  480  93  32   fax  ( +48  91)  480  9748  

www.am.szczec in .p l   e - ma i l : a t@am .szczec in .p l   

Szczecin, 20.02.2020 r. 
 

Zgodnie z rozdzielnikiem  
 

Zapytanie ofertowe nr AT/263-11/20 
 
Akademia Morska w Szczecinie-Dział Techniczny zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej 
na dostawę zestawów klimatyzacyjnych wraz z niezbędnym montażem: 

1. w ilości 15 szt. w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego w Szczecinie przy 
ul. Dębogórskiej 7-8, 

2. w ilości 1 szt. w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11 w Szczecinie (WIET-Rada 
Wydziału). 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawa wraz z niezbędnym montażem zestawów klimatyzacji typu split w ilości 15 szt. 
(każdy układ składa się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej), w Ośrodku 
Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7-8, 
przeznaczonych do obsługi pomieszczeń biurowych i sal wykładowych, z obsługą 
realizowaną przez sterownik ścienny, wyposażonych w sprężarki inwerterowe, pracujących 
na czynniku R32, z funkcją grzania i gwarantowanej pracy do -15° C. Ilość zestawów i ich 
podstawowe parametry należy wycenić zgodnie z poniższą tabelą. Każdy układ ma być 
wyposażony w pompkę do odprowadzania skroplin, przy czym w przypadku awarii pompki 
skroplin jednostka wewnętrzna ma się automatycznie wyłączać, aby nie dopuścić do 
przelewania skroplin z tacy zbierającej. Zakres zadania obejmuje także wykonanie przejść 
instalacji przez dach płaski pokryty papą oraz dostawę elementów stóp mocujących lub 
innych elementów umożliwiających poprawny montaż jednostek zewnętrznych na dachu 
oraz uszczelnień przejść. Zasilanie urządzeń należy przewidzieć z gniazdka 230 V 
z pomieszczenia, gdzie zamontowana będzie jednostka wewnętrzna lub poprzez jednostkę 
zewnętrzną przez dach (samo doprowadzenie zasilania na dach do jednostki zewnętrznej 
jest poza zakresem). Prowadzenie instalacji ma się odbyć natynkowo, w korytkach. 

 
 

L.p. 
Ilość 
sztuk 

Min. moc 
chłodnicza min. 
[kW] 

Typ jedn. 
wewn. 

Lokalizacja 
jedn. zewn. 

Zasilanie 

[V] 

1. 2 5,3 ścienna dach 230 V 
2. 3 8,0 ścienna dach  230 V 
3. 10 2,5 ścienna dach 230 V 

 
2. Dostawa wraz z niezbędnym montażem w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11 

(WIET-Rada Wydziału)- 1 szt. zestawu klimatyzacji typu split (układ składa się  
z jednostka zewnętrznej i wewnętrznej), przeznaczonego do obsługi pomieszczenia sali 
Rady Wydziału WIET- p. 107, z obsługą realizowaną przez pilota bezprzewodowego), 
wyposażonego w sprężarkę inwerterową, czynnik R32, z funkcją grzania i gwarantowanej 
pracy do -15° C (grzanie). Pozostałe parametry: moc chłodnicza min. 8,0 kW, zasilanie 
230V, typ jednostki wewnętrznej - ścienna.  Montaż jednostki zewnętrznej - na ścianie 
zewnętrznej. 
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3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać pięcioletnią gwarancję producenta.  
4. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wizję lokalną pomieszczeniach, w których 

będzie montaż klimatyzatorów.  
 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w związku z zapytaniem ofertowym jest 
pani Renata Puławska, tel. 91 48 09 332.  mail: at@am.szczecin.pl 
II.  
III. Termin wykonania zamówienia:  
 

Termin wykonania zamówienia –dostawa wraz z montażem i rozruchem :  
1) 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy – klimatyzatory ul. Dębogórska 7/8-OSRM, 
2) 30 dni kalendarzowych -klimatyzator ul. Henryka Pobożnego 11-WIET. 
 
IV. Kryteria oceny oferty: 

100% - cena. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który: 

1) przedstawi najniższą cenę za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. Cena winna 
zawierać dostawę nowych klimatyzatorów, niezbędne materiały pomocnicze- np. korytka, 
montaż, rozruch klimatyzatorów, przeszkolenie uprawnionego użytkownika w obsłudze 
urządzeń,  

2) spełni wymagania formalne. 

V. Termin płatności faktury: w dwóch ratach :  

    1) I rata płatna na podstawie faktury wystawionej po zamontowaniu i rozruchu klimatyzatora  
w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11 w Szczecinie (WIET-Rada Wydziału, 

    2) II rata płatna na podstawie faktury końcowej wystawionej po zrealizowaniu całego 
zamówienia ,i odebranego przez strony, 

 Faktury płatne 14 dni kalendarzowe od dostarczenia ich Zamawiającemu.  
 
 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 

1. Ofertę (na załączniku nr 1) w formie pisemnej składać należy w Dziale Technicznym 
Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin lub przesłać na 
adres e-mail at@am.szczecin.pl , w terminie do dnia 27.02.2020 r.  

 

2. Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez 
Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 

 

 
VII. Informacje dotyczące RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informujemy, że:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 

1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, am.szczecin.pl; 
2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail: iod@am.szczecin.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego, 
tj. w procedurze wyboru wykonawcy i dalej w związku z realizowaną umową; 

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy 
z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmiotom przetwarzającym dane 
w naszym imieniu, na podstawie umowy powierzenia danych;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w 
pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 
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6. podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej 
Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania 
ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO; 
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; 
− prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 
− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w 

art. 21 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
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Załącznik nr 1 do zapytania  
MODYFIKACJA 

 
 
 
……………………………………………………… 
pieczęć firmowa Wykonawcy wraz z nr. tel. I fax 

.............................dnia................... 

OFERTA CENOWA 
 

Ja, niżej podpisany 

……………………………………………………………….………………………............................. 

działając w imieniu i na rzecz 

……………………………………………………………………….……..……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….…… 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  AT/263-11/20 na:  
 

dostawę zestawów klimatyzacyjnych wraz z niezbędnym montażem 
1) w ilości 15 szt. w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego w Szczecinie przy 

ul. Dębogórskiej 7-8, 
2) w ilości 1 szt. w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11 w Szczecinie (WIET-Rada 

Wydziału) 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według zapytania ofertowego za łączną cenę 

ryczałtową:  

brutto:     .................................zł, 

(słownie: ……………………………………………………….……………..……………....), w tym: 

1) klimatyzatory OSRM …………….. zł brutto 

2) klimatyzator WIET…………………zł brutto 

 
L.p. Ilość 

sztuk 

Min. moc 
chłodnicza 
[kW] 

Producent, 
model 

Cena jedn. 
klimatyzatora 
brutto [zł] 

Wartość 
klimatyzatorów 
brutto[zł] 

Cena jedn. 
montażu 
brutto [zł] 

Wartość  
montażu 
brutto [zł] 

Wartość 
klimatyzator 
+ montaż 
brutto [zł] 

1. 
2 5,3 

 
 

  
  

  
  

2. 
3 8,0 

 
 

  
  

  
  

3. 
10 2,5 

 
 

  
  

  
  

4. 1  8,0       
X Razem 

   
    

 
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminach–dostawa wraz z montażem i 

rozruchem:  
1) 60  dni kalendarzowych od podpisania umowy – klimatyzatory ul. Dębogórska 7/8-OSRM  
2) 30 dni kalendarzowych -klimatyzator ul. H. Pobożnego 11-WIET. 
 
 
 
 

                                                                 .............................................. 
           podpisy osób upoważnionych 
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Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  
w art. 13 lub art. 14 RODO  

  
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
1) rozporządzenie 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, str. 1).  
 

* 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 treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


