
Wrocław, dnia 26 października 2020 r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania

Ustawy z dnia 29 styczn io 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693 —tekst ujednolicony)

OZNACZENIE SPRAWY:
M-lI-2310-78J2020/AK
M-EDK ______

AMAWIAJĄCY:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
NIP: 896-000-47-80
REGON: 930 156 216
Sekretariat: Tel. 47 87144 10
Faks 478714125

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:
Anna Kubala —Tel.478713558

PRZEDMIOT I ILOŚĆ ZAMÓWIENIA:

1. Lodówka Whirlpool 5W8 AM2Y XR —1 szt.

MINIMALNE WYMAGANIA:

Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) 187,5 x 59,5 X 63 cm
Kolor stal nierdzewna + srebrny-malowany
Kolor! wykończenie frontu srebrny - stal nierdzewna inox
Kolor/wykończenie boków srebrny
Położenie zamrażarki brak
Bezszranowa (No Frost) brak
Sterowanie elektroniczne
Zmiana kierunku otwierania drzwi tak
Liczba termostatów I
Liczba agregatów I
Klasa klimatyczna SN, T
Klasa energetyczna M-t
Roczne zużycie energii 114 kWh = 69,54 zł rocznie
Pojemność użytkowa chłodziarki 363 litry
Poziom hałasu 38dB
Wymuszona cyrkulacja powietrza tak
Zastosowane technologie wymuszona cyrkulacja powietrza Multiflow, kontrola parametrów Whirlpool

ty Zmysł
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny
Szybkie chłodzenie tak
Wyposażenie 5 półek w drzwiach, 5 półek szklanych, I półka na butelki, 2 szuflady na

warzywa i owoce
Klasa zamrażarki nie dotyczy
Bezpieczeństwo użytkowania półki wykonane ze „szkła bezpiecznego” alarm (wskaźnik) niedomkniętych

alarm (wskaźnik) wzrostu temperatury
Gwarancja 24 miesiqce



WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADANIA OFERT:
Produkt ma być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta. Powinien być
objęty ukiewin gwdld:ItyjIIyIII nie kićiszyin nlz 24 mIesiące, posiadać Instrukcję w języku polskim.
Towar musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu użytkowania zgodnie
zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dostawa w terminie do 12 listopada 2020 r.
Miejsce dostawy: Komisariat Policji w Strzegomiu, ul. Czerwonego Krzyża 1, 58 150 Strzegom od
pon-pt w godzinach 8:00— 15:00.

WARUNKI POSTĘPOWANIA I ZAMÓWIENIA:
> Płatność przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania

faktury VAT
> Kryterium wyboru oferty cenn jednostkowa brutto waga 100%.
> 0 wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne)

ofert decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej).
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być
również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług — VAI oraz
podatkami i opłatami lokalnymi.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia.- na koszt wykonawcy.

) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego),
unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym
czasie, bez podania przyczyny.

> Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane.

)„ Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych
w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.

KARY UMOWNE:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy
brutto za każdy rozpoczęty dzień opóżnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało
nastąpić wykonanie przedmiotu umowy, lub
b) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca — w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy - zamówienia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności
Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania
odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
Zamawiający może odstąpić od umowy-zamówienia w przypadku opóźnienia przekraczającego
jeden dzień kalendarzowy przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy-zamówienia.
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(pieczęć i podpis ierownika komórki organizacyjnej
Komendy ojewódzkiej Policji we Wrocławiu)


