Zapytanie ofertowe
w zamówieniu do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz.2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1
pkt 1 ustawy.

Zamawiający:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ul. Grochowska 278
03-841 Warszawa
Osoba upoważniona do kontaktów: Zbigniew Dola, telefon +48 696097172; e-mail:
zbigniew.dola@warszawa.lasy.gov.pl

I.Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zakup i montaż przesuwnej ściany
modułowej w sali konferencyjnej budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Warszawie z możliwością komunikowania się za pomocą drzwi pomiędzy
wydzielonymi pomieszczeniami sali konferencyjnej, ze spełnieniem przepisów ppoż.
i BHP. Przed przystąpieniem do wykonania ściany modułowej konieczna będzie wizyta
w siedzibie Zamawiającego w celu wizji lokalnej, gdyż zamawiana ściana modułowa
powinna kolorystyką oraz rysunkiem drewna nawiązywać do innych elementów
stałego wyposażenia sali np. drzwi wejściowych.
Ściana modułowa musi posiadać zgodność z Polskimi Normami, jak również
z normami bezpieczeństwa, bądź z odpowiadającymi im certyfikatami europejskimi,
uzyskanymi na oferowane przez Wykonawcę dostawy z zakresie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 36 miesięcznego serwisu
gwarancyjnego, obejmującego naprawę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku
normalnej eksploatacji. W przypadku wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia
przed dostarczeniem ściany modułowej należy dokonać niezbędnych uzgodnień.
Koszt projektowania, wizji lokalnej, spedycji, montażu, ustawienia, serwisu
gwarancyjnego ponosi Wykonawca. Ściana modułowa wraz z usprzętowieniem po
dostarczeniu i zamontowaniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego muszą być
wolne od wad. W przeciwnym wypadku Zamawiający nie dokona ich odbioru.
Ściana modułowa musi być wykonana w sposób umożliwiający jej zamontowanie
i funkcjonowanie na sali konferencyjnej biura RDLP w Warszawie zgodnie
z oczekiwaniami zamawiającego oraz technicznymi możliwościami pomieszczenia
(szkic pomieszczenia w załączeniu). Moduły powinny być obsługiwane w sposób
manualny (dopuszcza się przedstawienie propozycji z rozwiązaniem wariantu

półautomatycznego) z mechanizmem korbowym. Ściana modułowa musi zapewniać
izolacyjność akustyczną Rw = 54dB (RA1 = 53dB) i posiadać atest ITB. Zewnętrzna
część modułu w kolorze jasnego drewna o rysunku zbliżonym do klonu naturalnego
lub innym zaproponowanym w uzgodnieniu z zamawiającym. Materiał do wykonania
ściany modułowej musi być niezapalny. Płyta podwójnie laminowana o grubości
minimum 18 mm, w klasie niezapalnej (B-s1,d0). Moduły o grubości 130 mm
z zapewnieniem ich parkowania w osi. Tory jezdne do ściany mobilnej mocowane do
stropu bez prowadnic podłogowych. Ściana powinna zostać przebadana ze względu
reakcji na ogień (spełniać wymogi ppoż i BHP), jak również przebadana pod względem
wytrzymałościowym i akustycznym (poszczególne elementy ściany modułowej
spełniać zadane parametry). Wymagana jest możliwość dokonania wymiany płyt bez
konieczności zdejmowania modułu. Dopuszcza się przedłożenie w ofercie modułów
z profilami odkrytymi (krawędziami widocznymi) i ukrytymi (do wyboru
zamawiającego). W module ze skrzydłem drzwiowym otwór drzwiowy z ukrytymi
zawiasami. Przedłożona oferta winna również zawierać dwuwariantowość dotyczącą:
 wariant 1. Z modułem stałym w węższej części sali (dot. pojedynczego
elementu ze skrzydłem drzwiowym montowanego pomiędzy kolumną sali a jej
ścianą boczną),
 wariant 2. Z modułem np. ruchomym (lub inne rozwiązanie) w węższej części
sali (dot. pojedynczego elementu ze skrzydłem drzwiowym montowanego
pomiędzy kolumną sali a jej ścianą boczną).
Czas realizacji całości zamówienia od chwili podpisania umowy wynosi maksymalnie
do 8 tygodni, z możliwością dostarczenia produktu i wykonania całości zamówienia
możliwie bez zbędnej zwłoki. Czas montażu torów jezdnych - do 2 tygodni od terminu
zawarcia umowy. Gwarancja obejmuje minimalny czas 3 lata gwarancji (bez dopłat).
Koszt transportu, wniesienia poszczególnych elementów składowych i montażu są
uwzględnione w cenie realizacji warunków zamówienia, tj. wykonania ściany mobilnej
(tj. należą do Wykonawcy).
Wykonawcy zaleca się wraz z ofertą cenową, dostarczenie projektu aranżacji
pomieszczenia z propozycją wyglądu modułów ścian po ich zamontowaniu.
II. Termin wykonania zamówienia:

Do sześciu tygodni (w uzgodnieniu z Zamawiającym w wyjątkowych sytuacjach do
ośmiu tygodni) od podpisania umowy.

III. Wymagania dotyczące oferty.

1. W ofercie powinny się znaleźć: elementy składowe ściany modułowej wraz
z montażem (tj. całkowity koszt realizacji zamówienia) i ich wycena w kwotach
netto i brutto z wyszczególnieniem cen przypisanych odpowiednio do

2.
3.
4.
5.

poszczególnych elementów, z podziałem na warianty i całościowym
podsumowaniem.
Forma złożenia oferty – drogą elektroniczną na adres: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl
oraz do wiadomości na adres e-mail: administracja@warszawa.lasy.gov.pl
Termin składania ofert – do 7 czerwca 2021 r.
Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
Zapewnienie montażu ściany modułowej i dostosowanie jej do powierzchni sali
konferencyjnej biura RDLP w Warszawie.

IV.Kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób dokonywania oceny

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się:



kryterium ceny (80%)
długość obowiązywania bezpłatnej gwarancji (20%)

Kryteria w zakresie przydzielenia punktów z tytułu udzielonej gwarancji:
o
o
o
o

do 2 lat - 0 pkt
powyżej 2 do 5 lat - 1 pkt
powyżej 5 do 10 lat - 2 pkt
powyżej10 lat - 2 pkt

V. Informacje dodatkowe
1. Termin płatności będzie wynosił 14 dni od daty przedłożenia przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

* Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i w związku z tym nie przysługują środki odwoławcze
określone w powyższej ustawie.
Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie
wywołuje określonych w nim skutków pranych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez
wyboru oferty.
Pytania dotyczące oferty można kierować drogą e-mailową na adres:
zbigniew.dola@warszawa.lasy.gov.pl lub telefonicznie – telefon: +48 22 696097172

