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Warszawa, 23 maja 2014 roku 
 

 

Zapytanie ofertowe  
 
ZAMAWIAJĄCY 
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT 
Im. Marii Skłodowskiej Curie 
Ul. Roentgena 5, 
02-781 Warszawa 
 
NIP: 525 000 80 57, REGON: 000288366, KRS: 0000144803 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny i sprawdzenia parametrów 
użytkowych następujących urządzeń: boksy chemiczne i jałowe, komory laminarne, 
wyciągi chemiczne i radiochemiczne.  W ramach przedmiotu zamówienia  do zadań 
wykonawcy będzie należało :  
a. Sprawdzenie stanu obudowy zewnętrznej i wewnętrznej, szczelności urządzenia (w 

tym instalacji wodnej i wodno-kanalizacyjnej), elementów podnoszenia szyby okna, 
stanu instalacji elektrycznej, prędkości przepływu powietrza na wylocie kanału 
wentylacyjnego, skuteczności filtrowania powietrza przez filtry HEPA za pomocą 
laserowego miernika liczby cząsteczek.  

b. Po dokonaniu przeglądu ma zostać sporządzony protokół stwierdzający, że 
parametry urządzenia działają poprawnie (lub nie) w zakresie ich funkcjonowania, 
spełniają (lub nie) wymagania dokumentacji technicznej i urządzenie może być (lub 
nie) używane do pracy zgodnie z przeznaczeniem. 

 
 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do dokonywania w/w 
czynności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Podmiot ubiegający się o 
zamówienie powinien przedstawić referencje od trzech podmiotów dla których wykonywał 
lub wykonuje podobna usługę. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na 
poszczególne pakiety zamówienia wymienione w załączniku do niniejszego Zapytania. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Okres wykonania przedmiotu zamówienia:  36 miesięcy.  
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna:  
- być opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres siedziby oraz adres do korespondencji oferenta, numer telefonu, numer 

NIP oraz REGON, 
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- zawierać cenę podaną w wartości netto + wartość podatku od towarów i usług VAT oraz 
wartość ceny brutto, 

- zawierać zakres wykonywanych czynności związanych z przeglądami dla poszczególnych 
pakietów , 

- być podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
  

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

rrawska@coi.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego, 
Dział Gospodarki Aparaturowej, pokój nr 16, do dnia 06 czerwca 2014 roku, do godz. 
14.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub wydruk z CEIDG, 
wystawionych w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Reneta Rawska pod numerem telefonu 22 546 25 96. 
 
 
 
 
 
 
 

p.o. Kierownika Działu 
Zamówień Publicznych 

i Zaopatrzenia 
Mariola Balikowska 
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