
 

Informacje dla Wykonawcy - wymagania do prawidłowego złożenia oferty 
 
Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym 
Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej www. mpecns.pl 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i równoważnych. 
Zamawiający zawrze umowę  z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną brutto. Wynik 
postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego. 
Niezależnie od ogłoszenia, o wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli 
ofertę w wyznaczonym terminie. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie 
podpisania umowy. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od 
zawarcia  umowy  Zamawiający wybierze ofertę  z najniższą ceną brutto spośród pozostałych ofert 
albo unieważni postępowanie. 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem", w wysokości 5 % ceny 
ofertowej brutto (z podatkiem VAT), najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Jeżeli zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, będzie skuteczne, jeżeli w dniu podpisania 
umowy znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
sprawdzenia czasu wpływu zabezpieczenia  na swoje konto. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy jak również z tytułu kar umownych. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a)  pieniądzu 
b)  gwarancjach bankowych 
c)  gwarancjach ubezpieczeniowych 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca   wpłaca   przelewem   na   rachunek   
bankowy wskazany przez Zamawiającego (nie dopuszcza się wpłat w kasie Zamawiającego). 
Nr rachunku: PEKAO Bank Pekao S.A. 36 1240 4748 111 0000 4871 1885. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. W przypadku złożenia zabezpieczenia w pozostałych formach dopuszczonych w specyfikacji – 
oryginał należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

Uwaga: 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w tej formie -musi mieć datę początkową 
równą co najmniej dacie podpisania umowy o wykonanie zamówienia, a datę końcową ważności 
upływającą najwcześniej w terminie o 30 dni dłużej niż dzień wykonania zamówienia. 
 
Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa a nadto jej treść 
musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.  
 
 
 



 

Do oferty Wykonawca załącza: 
- odpis z właściwego rejestru/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
- karta katalogowa oferowanego wentylatora 
Jeżeli  ofertę podpisuje osoba nie wskazana w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej -  
to do oferty musi być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo. 
           
Opis przygotowania oferty 
Ofertę należy sporządzić na załączonym do ogłoszenia formularzu „OFERTA”. Poprawki w ofercie 
muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Oferta musi być 
sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym pod rygorem nieważności. Wykonawca 
może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie lub 
przesłać e-mailem z oznaczeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Ofertę można wycofać tylko przed 
terminem składania ofert. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wykonawca pozostaje związany 
ofertą przez okres  30 dni od  terminu składania ofert.  
 
Rysunek zainstalowanego wentylatora – zał. nr 3 do ogłoszenia. 
 
Pytania Wykonawcy dotyczące postępowania należy kierować do Zamawiającego nie później niż 3 
dni robocze przed terminem otwarcia ofert.  
          e-mail:      sekretariat@mpecns.pl 
 
Osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
w  sprawie przedmiotu zamówienia: 
Krzysztof Tokarczyk - – tel. 18  547 55 81 wew. 114  
Piotr Kowalik – tel. 18  547 55 81 wew. 115  
 

w  sprawie procedury dot. udzielenia zamówienia: 
Barbara Głowacz –  wew. 131. 


