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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/LIFE/PROZON z dnia 23.09.2019 

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na butle stalowe na czynniki 

chłodnicze o pojemnościach 12,5 l; 27,2 l; 40 l; 60 l w ramach realizacji projektu "Instalacja 

demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 

Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE. 

 

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM  

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu 

NIP: 524-18-25-696 

REGON: 012230156 

Adres: ul. Matuszewska 14, Bud. B9, 03-876 Warszawa 

Tel. +48 798 382 967 

e-mail: biuro@prozon.org.pl 

  

Osoba do kontaktu:  Mateusz Prokopowicz  

e-mail: mateusz.prokopowicz@prozon.org.pl   

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA  

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień 

publicznych. Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane w trybie konkursu ofert. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup butli stalowych na czynniki chłodnicze w liczbie podanej w tabeli 

wraz z dostawą do siedziby Fundacji.  

Lp. Nazwa towaru/usługi Ilość jm. 

1 butle stalowe 12,5l/48 bar  

 

184 szt. 

2 butle stalowe 27,2l/48 bar  

 

54 szt. 

3 butle stalowe 40l/48 bar  

 

91 szt. 

4 butle stalowe 60l/48 bar  

 

31 szt. 
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IV. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY  

 

Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz 

jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia. 

Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 

przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi 

opisane w niniejszym zapytaniu. 

Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia.  

Oferty, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne 

roszczenie względem Zamawiającego. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 

Ceny zawarte w ofertach muszą uwzględniać wszelkie wymagania związane z realizacją zamówienia 

oraz wszelkie koszty, jakie oferent poniesie z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji zamówienia.  

Okres związania ofertą wynosi 90 dni.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

 

 

V. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY  

 

Termin składania ofert upływa w dniu  01.10.2019 r. o godzinie 16.00.  

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby projektu wskazanej przez 

Zamawiającego jako miejsce składania ofert tj. ul. Matuszewska 14, Bud. B9, 03-876 Warszawa lub jej 

przekazanie drogą mailową na adres mailowy mateusz.prokopowicz@prozon.org.pl  (liczy się termin 

wpływu do zamawiającego)  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

VI. ZASADY OCENY OFERT 
 

Zamawiający może poprawić omyłki w ofercie oraz wezwać oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia 

oferty (chyba że mimo poprawienia błędów, wyjaśnień lub uzupełnień oferta nie byłaby ofertą 

najkorzystniejszą).  
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Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

- oferent nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

- treść oferty nie odpowiada wymogom ogłoszenia,   

- oferent zaoferował rażąco niską cenę,  

- oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji,   

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.   

 

 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:  

 cena butli za szt. – waga 100%  

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty będzie niemożliwy z powodu identycznych ocen, 

Zamawiający weźmie pod uwagę koszty i warunki transportu, lub przekaże oferentom, którzy 

otrzymali najwyższą punktację dodatkowe zapytanie.  

 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE  
 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:  

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

- cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet zamawiającego,  

- postępowanie jest obarczone istotną wadą,  

- w wyniku zmiany obiektywnych warunków, realizacja zamówienia nie leży w interesie 

zamawiającego.  

 

Zamawiający poinformuje oferentów, którzy złożyli oferty, o:  

 - wyborze najkorzystniejszej oferty,  

- odrzuceniu ofert,  

- unieważnieniu postępowania.  

Zamawiający może negocjować cenę oraz warunki zamówienia z oferentem, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą.  

 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

  


