ZAPYTANIE OFERTOWE

BOU-II.254.27.2019 PG
I. Zamawiający
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695-60-61
fax. 22 695-60-62
II. Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania jest zakup wraz z montażem zestawu składającego się z:
1) inspekcyjnego skanera rentgenowskiego RTG do skanowania bagażu – 1 sztuka;
2) wielostrefowej bramki wykrywczej - 1 sztuka;
3) 9-skrytkowej szafy depozytowej BHP na bagaż – 1 sztuka, zwanego dalej „zestawem”.
III. Zakres i warunki przedmiotu zapytania
Zakres i warunki przedmiotu zapytania zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia
i istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

IV. Terminy realizacji przedmiotu zapytania
Planowany termin realizacji zamówienia - do 14 maja 2019 r.
V. Wymagania dotyczące złożenia oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
2. Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym.
3. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za zestaw, wyrażoną w złotych polskich
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
4. Termin związania ofertą: 45 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Wykonawca załączy do oferty aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na
dystrybucję i montaż urządzeń zawierających źródło promieniotwórcze, w tym urządzenia
rentgenowskiego.
6. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
bou@mazowieckie.pl lub osobiście do Biura Obsługi Urzędu pl. Bankowy 3/5
w Warszawie wejście B, pok. 52, w terminie do 12 kwietnia 2019 r. do godz.12:00.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Ocena złożonych ofert
Kryterium oceny ofert jest cena. Cena brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne
wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
VII. Miejsce i sposób uzyskania informacji określających szczegółowe wymogi dot.
przedmiotu zamówienia:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
Oddział Administracyjny
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Osoba do kontaktu: Piotr Gontarski tel. 22 695 64 21,e-mail: pgontarski@mazowieckie.pl
VIII. Inne istotne informacje:
1. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)
odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania,
b)
negocjacji ostatecznej ceny z Oferentami, którzy złożyli oferty.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

FORMULARZ OFERTY
Dotyczący zapytania ofertowego: BOU-II.254.27.2019 PG
I.

Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Obsługi Urzędu, pl. Bankowy 3/5, 00950 Warszawa, tel. 22 695-60-61, NIP: 525 10 08 875
II. Oferent
Nazwa i adres oferenta:
__________________________________________________________________

Adres
korespondencyjny:____________________________________________________________
______

Tel:______________________________________________
Fax:__________________________________
Regon:__________________ NIP: _________________________________
e-mail: ___________________________________osoba do kontaktów:
_____________________________
III. Oferta
Cena netto zestawu: ………………….. (słownie zł …………………..)
Stawka i kwota podatku VAT: ……………..
Cena brutto zestawu: …………………. (słownie zł ………………….)
IV. Gwarancja
Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji na zestaw (nie mniej niż 24 miesiące).

_______________________, ________2019 r. .
_______________________________________
miejscowość
data

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-i) Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu zamówienia
I. Wymagania ogólne:
1. Zestaw musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych,
materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018
roku.
2. Urządzenia wchodzące w skład zestawu nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia
operatorów lub osób postronnych, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi
promieniowania jądrowego i jonizującego.
3. Wykonawca na własny koszt dostarczy zamawiany zestaw do siedziby Zamawiającego,
dokona ich montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz
przeprowadzi kontrolę dozymetryczną.
4. Każde z urządzeń wchodzące w skład zestawu musi posiadać gwarancję producenta na
okres co najmniej 24 miesięcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia w miejscu instalacji osób wskazanych
przez Zamawiającego.
II. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem zestawu składającego się z:
1. inspekcyjnego skanera rentgenowskiego RTG do skanowania bagażu – 1 sztuka
Wymiary tunelu inspekcyjnego:
Prędkość przesuwu taśmociągu:
Wysokość taśmociągu:
Maksymalne obciążenie:
Rozdzielczość:
Penetracja:
Rozdzielczość obrazu:
Wyświetlacz:
Funkcje przetwarzania:
Pamięć:
Rozdzielczość obrazu:
Przetwarzanie i skala szarości:
Powiększenie:
Bezpieczeństwo materiałów fotograficznych
Posiadane certyfikaty:
Wymiary urządzenia:
Temperatura pracy
Wilgotność pracy
Zasilanie AC
Obsługa wejścia/wyjścia komory
Montaż

Szerokość: min. 530mm, Wysokość: min. 330mm
min. 0.2m/s
min. 650mm
min. 100kg (równomierne rozłożenie)
40AWG
Stal o grubości ≥6mm
17’’LCD 1280×1024
Pseudo kolorowy, czarno biały
kombinacje
do
własnego
zdefiniowania,
wzmocnienie krawędzi negatyw, częściowe
wzmocnienie, skanowanie w skali szarości
wbudowany dysk twardy lub port USB do obsługi
pamięci typu Flash (pendrive)
1280×1024
24-bitowe przetwarzanie w czasie rzeczywistym
/40%
min. 1x -32x
zgodne z standardem ISO1600 (33DIN)
CE, FCC
Długość: min. 1250 mm, Szerokość: min. 720 mm,
Wysokość: min. 1100 mm
0°C ~ +45°C
20% ~ 95% - bez kondensacji
220V (+10% ~ -15%), 50Hz
Rolkowy stół podawczy / odbiorczy
Urządzenie mobilne

2. wielostrefowej bramki wykrywczej - 1 sztuka
Wymiary wewnętrzne





wysokość – min. 2 m
szerokość – min. 0,75 m
głębokość – min. 0,55 m

Zasilanie




230 V, 50-60 Hz
możliwość podłączenia zasilacza z każdej strony

Strefy lokalizacji




Sygnalizowanie
o przenoszonych
przedmiotach metalowych
Konstrukcja

Zakłócenie pracy od innych
źródeł

Wpływ na organizm ludzki

Inne negatywne
oddziaływania
Inne wymagania techniczne
Obsługa urządzenia
Montaż

Szkolenie użytkowników

Bezpieczeństwo pracy

minimum 33
precyzyjne wskazanie położenia przenoszonego
przedmiotu na obu kolumnach detektora, na całej jego
wysokości
 sygnalizacja dźwiękowa o regulowanej głośności,
 sygnalizacja wizualna ze wskazaniem obszaru
umiejscowienia przenoszonego przedmiotu
metalowego
 obudowa odporna na zarysowania i uszkodzenia
mechaniczne,
 zabezpieczenie dostępu do układu elektronicznego,
 urządzenie przystosowane do pracy ciągłej
 urządzenie powinno posiadać funkcje korekcji
zakłóceń wywołanych polami elektromagnetycznymi
pojawiającymi się w pobliżu a także poruszającymi się
elementami metalowymi i wibracjami podłoża,
 urządzenie nie może zakłócać innych urządzeń
elektronicznych oraz powinno spełniać wymogi
określone w obowiązujących normach dotyczących
kompatybilności elektromagnetycznej
pole elektromagnetyczne urządzenia nie może stanowić
zagrożenia dla zdrowia obsługi jak i poddawanych
kontroli, powodować jakiekolwiek zmiany na
wszczepione implanty, ciążę, rozruszniki serca
brak negatywnego oddziaływania na:
zapisy nośników magnetycznych: taśm magnetofonowych,
dyskietek, kart magnetycznych, kart kredytowych itp.
 menu w języku polskim,
 możliwość regulacji zakresu czułości urządzenia
urządzenie powinno posiadać zabezpieczenie przed
zmianą ustawień
 urządzenie mobilne
 dostawa do wskazanych w umowie miejsc pracy
urządzeń,
 montaż, instalacja i uruchomienie urządzenia we
wskazanym miejscu pracy
 szkolenie instruktażowe użytkowników na stanowisku
pracy,
 szkolenie szczegółowe dla osób odpowiedzialnych za
prawidłową pracę urządzenia
 certyfikaty i dopuszczenia urządzenia do pracy
zgodnie z obowiązującą dyrektywą CE,


Do każdego urządzenia
dołączone musza być
następujące dokumenty
Oświadczenia

spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa
przemysłowego oraz elektromagnetycznego (EMC)
 dokument gwarancyjny,
 dokumentacja techniczna w języku polskim,
 instrukcja obsługi w języku polskim,
 dopuszczenia i certyfikaty w języku polskim
oświadczenie, iż pole elektromagnetyczne oferowanego
urządzenia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia obsługi jak
i poddawanych kontroli, nie powoduje negatywnych
zmian na wszczepione implanty, ciąże, rozruszniki serca.

3)
9-skrytkowej szafy depozytowej na bagaż:
Szafa z blachy stalowej ze skrytkami zamykanymi na zamek,
 Liczba skrytek: 9.
 Wymiar skrytki w świetle drzwi: 32,9x55,2h [cm].
 Stabilna konstrukcja zgrzewana.
 Blacha stalowa 0,8mm.
 Malowana proszkowo, na kolor szary.
 Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu.
 Perforacja skrzelowa.
 Profil wzmacniający drzwi.
 Ryglowanie 1-punktowe.
 Zamek w systemie klucza master.
 Każdy zamek z 2 kluczami.
 Konstrukcja zamka uniemożliwia wyjęcie klucza przy otwartej skrytce.

Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy

1.

2.

PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest zakup wraz z montażem nowego i nieużywanego zestawu
składającego się z: inspekcyjnego skanera rentgenowskiego RTG do skanowania bagażu –
1 sztuka; wielostrefowej bramki wykrywczej - 1 sztuka; 9-skrytkowej szafy depozytowej
BHP na bagaż - 1 sztuka, zwanego dalej „zestawem”, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością
i zasadami profesjonalizmu zawodowego.

TERMIN
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, w terminie do 14 maja 2019 r.

1.

ODBIÓR
Za datę wykonania umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru bez żadnych uwag
lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również
związane z uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego powinny zakończyć się
w terminie wykonania umowy.

2.

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia
jego wad lub niekompletności przedmiotu umowy.

3.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi zestawu w miejscu instalacji dla osób
wskazanych przez Zamawiającego potwierdzone protokołem z jego przeprowadzenia.

4.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad lub usterek, o których mowa w ust. 2,
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
oraz do żądania zapłaty kary umownej.

1.

WYNAGRODZENIE
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, wynosi:
………………… zł brutto (słownie: ……………………………………..), w tym podatek
VAT ………………. zł (słownie:……………………………………….) tj. cena netto
wynosi ……………….. zł (słownie: ……………………………………….).

2.

Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,
innych opłat i podatków, opłat celnych. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności opłaty
za transport, załadunek, wyładunek i opakowanie oraz montaż i szkolenie personelu
obsługi. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec
Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługuje
zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków
poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.

4.

Wynagrodzenie będzie przekazane przelewem na konto Wykonawcy o numerze:
……………………………………………. w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na podstawie podpisanego bez uwag
i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego protokołu odbioru.

5.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

6.

Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego.
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązany jest dokonać sprawdzenia zestawu niezwłocznie po dostarczeniu do
siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i zakończeniu montażu.
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca w Warszawie
wskazanego przez Zamawiającego i umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie zestawu.

1.
2.
3.

4.

1.

2.
3.

GWARANCJA
Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.
Gwarancja nie obejmuje wad fizycznych, które powstały na skutek niewłaściwego
używania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia wad fizycznych przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany
jest zgłosić reklamację w terminie 7 dni od daty wykrycia wady. W przypadku
uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić element zestawu
posiadający wadę w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, telefonicznie lub mailowo, awarii,
Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 24
godziny od otrzymania zgłoszenia. W przypadku niemożności usunięcia awarii z przyczyn
technicznych/technologicznych Wykonawca wskaże Zamawiającemu pisemnie przyczynę
i termin usunięcia awarii.
KARY UMOWNE
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej:
1) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
2) w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie
przedmiotu umowy w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, w przypadku nieusunięcia zgłoszonej usterki
w terminie.
W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wysokość naliczonej kary.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wartość zastrzeżonych kar umownych.

