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Zaproszenie do złożenia oferty 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Operator ARP Sp. z o.o., (dalej jako „Zamawiający”), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie systemu 
sygnalizacji pożaru w budynku Euromedicus w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, wraz z dokumentacją 
powykonawczą. 
 

I. Tryb udzielenia zamówienia: 
W niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest w trybie 
postępowania zakupowego, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Spółki. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Euromedicus na 
kondygnacjach: -1 -piwnica, 0 – parter, 1 – I piętro, oraz podłączenie całej instalacji SSP, istniejącej oraz 
wykonywanej, do centrali SSP znajdującej się na II piętrze budynku a także wpięcie w system 
sygnalizacji pożaru systemu oddymiania klatek schodowych. 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą odbioru technicznego systemu sygnalizacji pożaru. 
Wycenę oferowanych robót należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
Do zapytania ofertowego dołączono zaproponowane rozwiązania projektowe instalacji SSP. Wszelkie 
uzgodnienia rozwiązań projektowych z rzeczoznawcą Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie.  
Obecnie tylko 2 piętro budynku wyposażone jest w instalację SSP.  Instalacja SSP 3 piętra wykonywana 
jest w ramach przebudowy i adaptacji 3 piętra wg odrębnego opracowania. 
 

III. Zakres przygotowania oferty: 
Wizja lokalna obiektu na podstawie której zostanie wykonana dokumentacja wraz z montażem systemu. 

1. System sygnalizacji pożaru (ochrona całkowita) bez transmisji sygnałów alarmowych  i 
uszkodzeniowych do obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Dostawa 
elementów systemu, ułożenie okablowania, niezbędne akcesoria montażowe, montaż systemu, wpięcie w 
system sygnalizacji pożaru systemu oddymiania klatek schodowych, pomiary elektryczne okablowania 
systemu, próby zadziałania, jednorazowe szkolenie personelu. 
System SSP należy wykonać z wykorzystaniem urządzeń Polon-Alfa. 

2. Bezpłatny serwis – przegląd konserwacja systemu 
3. Dokumentacja powykonawcza odbioru technicznego systemu sygnalizacji pożaru. 
4. Serwis od dnia 01.06.2021r., warunek: maksymalny czas reakcji na wezwanie zamawiającego  

do 12 godzin. 
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IV. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia obejmują:  

    
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Euromedicus na 

kondygnacjach: -1 -piwnica, 0 – parter, 1 – I piętro, oraz podłączenie całej instalacji SSP istniejącej 
oraz wykonywanej, do centrali SSP znajdującej się na II piętrze budynku a także wpięcie w system 
sygnalizacji pożaru oddymiania klatek schodowych. 

Wycenę oferowanych robót należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
Do zapytania ofertowego dołączono zaproponowane rozwiązania projektowe instalacji SSP. Wszelkie 
uzgodnienia rozwiązań projektowych z rzeczoznawcą Wykonawca przeprowadzi we własnym 
zakresie. 
  

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i niezbędnymi uprawnieniami do 
wykonania wyżej wymienionego zadania.  

  

3. Wykonanie na własny koszt wizji lokalnej budynku, badań, pomiarów, prób, sprawdzenia 
niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia;  

  

4. Udzielenie przez wykonawcę gwarancji na okres zgodny z obowiązującymi normami (3lat-5lat). 
Bezpłatny serwis i przegląd systemu. W przypadku awarii oferent zobowiązany będzie do naprawy 
wadliwego produktu i materiału w terminie max 12 godzin od zgłoszenia.  

  

5. Prace montażowe zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Sprzęt i narzędzia będą 
odpowiadać co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa, w tym przepisach o 
bezpieczeństwie i higienie pracy.  

   

6. Posiadanie przez wykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia  minimum 5 lat w zakresie  

objętym niniejszym zamówieniem;  
  

7. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania    

 zamówienia;  
  

8. Sytuacja  ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna gwarantować możliwość realizacji       
niniejszego  zamówienia.  

  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia, produktu lub reklamacji i wymiany na nowy  
jeśli okaże się , że dostarczony towar nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym lub jest 
wadliwy lub złej jakości.  

10. Termin wykonania prac:  

Oczekiwany termin wykonania zamówienia: do 31.05.2021 r.   

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji dodatkowych, 
celem wybrania oferty najkorzystniejszej pod względem technicznym, jakościowym  jak i cenowym.  
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13. Warunki płatności; po niezbędnych odbiorach prac związanych z zapytaniem w terminie 30 dni od  

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  
  

14. Oferty należy składać w terminie do 21.04.2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Operator ARP 
Sp. z o.o. w Warszawie (00-236), przy ul. Świętojerskiej 5/7 w formie pisemnej, oferta powinna 
zawierać dane oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zaproszenie do składania ofert na 
wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w  budynku Euromedicus w Gdyni”, lub drogą mailową na 
adres dsiarkowski@operatorarp.pl  

  

15. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony telefonicznie.  
  

16. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty na każdym etapie 
postepowania. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń 
względem Spółki Operator ARP Sp. z o.o., z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz 
przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.   

   

17. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Dominik Siarkowski, tel. 601 891 878   
e – mail: dsiarkowski@operatorarp.pl  

 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2: Zobowiązanie do zachowania poufności 
Załącznik nr 3: Klauzula Informacyjna 
  


