
Ogłoszenie o zamówieniu 
 

 

1. Zamawiający:    Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, 

         adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19a, 

 

2. Tryb udzielania zamówienia:  Przetarg nieograniczony (o wartości poniżej 

         równowartości kwoty 60.000 euro) 

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.rio.opole.pl 

 

4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji  klimatyzacyjnej dla 11 pomieszczeń 

biurowych w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu ul. Oleska 19a, realizowane w 

trybie przetargu nieograniczonego  z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (DzU nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

 Zakres prac obejmuje dostawę i montaż 11 szt urządzeń klimatyzacyjnych ( CPV – 

 292300.00 - urządzenia chłodzące i wentylacyjne), spełniających następujące  parametry: 

− typ urządzenia system klimatyzacji  Split-Inverter 

− moc chłodnicza 

− min. 2,1 max. 3.0 KW  Inverter ( 0,5-3,0) - szt 9 

− min. 2,6 max. 3.6 KW Inverter ( 0,5-3,6) - szt 1 

− min. 3,5 max. 4,3 KW Inverter ( 0,9-4,3) - szt 1 

− opcja pracy – chłodzenie – grzanie 

− czynnik chłodniczy – R 410A 

− jednostka wewnętrzna – ścienna 

− wymiary jednostki wewnętrznej – max. Od 790 mm do 800 mm 

− sterowanie – zdalne, bezprzewodowe z programatorem 24h 

− zakres pracy chłodnicze 10-43
0
 C 

− zakres pracy grzanie       15-24
0
 C 

− auto-restart – przy zaniku zasilania elektrycznego 

− ilość Splitów 11 szt 

− zasilanie elektryczne 1 faza 

− pobór mocy max. 0,5 KW (chłodzenie) -   9 szt 

−    max. 0,7 KW (chłodzenie -   1 szt 

   max. 0,95 KW (chłodzenie)  -  1 szt 

− rok produkcji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 2006 

− cicha praca (nawet wtedy gdy wentylator pracuje na najwyższych obrotach) 

− poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu 22 dB 

 Parametry podane powyżej określają minimalne wymagania jakim muszą odpowiadać 

oferowane urządzenia klimatyzacyjne. 

 Urządzenia zamontowane będą na II i III piętrze w siedzibie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

   

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

6. Termin wykonania zamówienia:  miesiąc licząc od dnia podpisania umowy. 



 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

  którzy: 

− przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie 

publiczne, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (wg załącznika nr 5 do siwz), 

− przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

− przedłożą wykaz wykonanych co najmniej trzech robót budowlanych w okresie 

ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i 

miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty 

te zostały wykonane należycie. 

 

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

9. Kryteriami oceny ofert są: cena oferty (80%) oraz okres gwarancji (20%). 

 

10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: 

− Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, ul. Oleska 19a, 

− Termin składania ofert: do godz. 9
00
 dnia  23 maja  2007r. w sekretariacie, pok. nr 

1 III p. 

− Termin otwarcia ofert: o godz. 9
15 
dnia 23 maja 2007r. w sali nr 20 I p. 

 

11. Termin związania ofertą: 21 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

12. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej. 

 

13. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów. 

 

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem  

aukcji elektronicznej. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz zamieszczono na stronie 

internetowej oraz opublikowano na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 

Publicznych. 
 


