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Załącznik nr 1 
Do procedury udzielenia zamówień 

publicznych do kwoty 130 000 zł  
 
 

Warszawa, 28 września 2022 r. 
 
 

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.34/2022 
 
  
 
1. Przedmiotem zapytania jest wynajem 1m2 powierzchni użytkowej pod jeden automat vendingowy 

przeznaczony do dystrybucji napojów gorących na potrzeby Zespołu Poradni Specjalistycznych Narodowego 

Instytutu Kardiologii na ul. Niemodlińskiej 33 w okresie 12-stu miesięcy. 

 

Wynajmujący informuje, że miejscem postawienia automatu będzie hol główny na poziomie parteru budynku. 

Budynek Zespołu Poradni Specjalistycznych funkcjonuje w dni robocze w godzinach 7.30 – 18.00.  

Główny ruch pacjentów odbywa się w godzinach 8.00 – 15.00.  

 

Wynajmujący wymaga, żeby Najemca wybrany w wyniku niniejszego konkursu ofert spełnił następujące 

wymagania i zobowiązał się do: 

1.1. postawić automat do gorących napoi na własny koszt w miejscu wskazanym przez Wynajmującego, 

przy zachowaniu przepisów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bhp oraz zapewnić serwis 

obsługę oraz ciągłość dostaw asortymentu sprzedawanego przy pomocy automatu, 

1.2. dbać o czystość automatu, 

1.3. prowadzić działalność zgodnie z przepisami prawa, w sposób niezakłócający działalności Wynajmującego, 

1.4. utrzymywać automat do gorących napoi w należytym stanie technicznym, a także dokonywać na własny 

koszt wszelkich napraw i remontów niezbędnych do zachowania automatu w stanie niepogorszonym niż 

w dniu jego wstawienia, 

1.5. niezwłocznie informować Wynajmującego o wszelkich zakłóceniach i awariach, których usunięcie lub 

naprawa należy do obowiązków Najemcy, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za szkodę, 

1.6. zabezpieczać i chronić mienie będące własnością Najemcy na swój koszt, w szczególności ubezpieczyć 

na swój koszt automat sprzedający od kradzieży, pożaru i innych zdarzeń losowych, 

1.7. pokryć wszelkie szkody mogące wyniknąć w związku z wadliwym funkcjonowaniem zainstalowanych 

automatów, zarówno powstałe po stronie Wynajmującego, jak i osób trzecich. 
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1.8. Najemca nie może rozporządzać przedmiotem najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego, 

w szczególności nie może oddawać go w całości lub w części w podnajem lub do korzystania osobom 

trzecim na podstawie innych tytułów prawnych. 

1.9. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu najmu zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie 

niepogorszonym, uwzględniającym zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Zwrot przedmiotu najmu 

nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

1.10. Wymagania dla automatu do dystrybucji napoi gorących: 

1.10.1. Automat musi być: estetyczny, czysty, sprawny technicznie. 

1.10.2. Automaty muszą posiadać funkcję sprzedaży kawy instant oraz kawy ziarnistej mielonej 

bezpośrednio przed zaparzeniem. 

1.10.3. Ilość gorącego napoju nie może być mniejsza niż 150 ml.  

1.10.4. Kubeczki muszą być odporne na gorąco wlewanego napoju i nie ulegać deformacji pod wpływem 

ciepła.  

1.10.5. Automat musi być kompatybilny ze wszystkimi monetami i wydawać resztę. 

1.10.6. Automat musi posiadać możliwość płacenia kartą/telefonem. 

1.10.7. Automat musi posiadać podświetloną komorę odbioru napoju. 

1.10.8. Automat musi posiadać zbiornik na wodę gdyż w miejscu wyznaczonym do postawienia automatu 

nie ma możliwości podłączenia bieżącej wody. 

1.10.9. Automat musi być podłączony do prądu za pomocą indywidualnego licznika. Koszty z tytułu 

poboru prądu ponosi Najemca. 

2. Kod CPV - CPV: 70130000-1 

3. Warunki udziału w postepowaniu:  

3.1. Oferta powinna zawierać: 

3.1.1. Parafowany wzór umowy wraz z załącznikami do niej (załącznik nr 4). 

3.1.2. Formularz ofertowy (proponowany czynsz za 1 m² powierzchni) Ceny jednostkowe, cenę całkowitą 

zamówienia netto/brutto (załącznik nr 1). 

3.1.3. Dokument dopuszczający automat do obrotu oraz jego zdjęcie oraz dane techniczne urządzenia. 

3.1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru w zależności od statusu oferenta: 

3.1.4.1.  Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

3.1.4.2.  Odpis właściwego rejestru handlowego 

3.1.4.3.  wpis do rejestru przedsiębiorstw (wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert). 

3.1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez osobę występującą w jego imieniu 

(podpisującą ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentu w pkt. 2. 

4. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału. 

Warunkiem spełnienia udziału w postępowaniu jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów 

wymienionych w pkt. 3. Brak wymaganych dokumentów, wskazanych w pkt. 3.1 spowoduje odrzucenie oferty 

w całości.  

5. Termin realizacji umowy – 12 miesięcy od podpisania umowy. 
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6. Kryterium oceny ofert – 100% cena. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się miesięczną wartość czynszu 

netto za 1 m2, nie mniejszą niż 70zł netto. Wynajmujący wymaga, aby cena jednostkowa usług była stała przez 

cały okres trwania umowy. 

7. Sposób przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium: nie dotyczy. 

8. Inne istotne warunki zamówienia: Warunki opisane zostały we wzorze umowy (załącznik nr 4) . 

9. Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku – Formularz Ofertowy (załącznik nr 1). 

Ofertę należy sporządzić  czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

W przypadku składania ofert w siedzibie Wynajmującego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta 

– zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.34/2022, nie otwierać przed 14.10.2022r. do godz. 10:15”.  

Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę złożyć należy do dnia 14.10.2022r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie 

na adres: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, Dział Administracyjno-Gospodarczy, 

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, oraz powinna być oznaczona następująco: „Oferta – zapytanie ofertowe 

nr IK.AG.A.65.34/2022, nie otwierać przed 14.10.2022r. do godz. 10:15”. Ofertę złożyć można osobiście 

u Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego 

na ul. Alpejskiej 42, w pokoju 0.221. 

10. Warunki istotnych zmian umowy. Wynajmujący nie przewiduje istotnych zmian umowy. 

11. Możliwość składania ofert częściowych. Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

12. Planowane zamówienia uzupełniające: Wynajmujący nie planuje zamówień uzupełniających. 

13. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. 

14. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów. 

Najemca może zwrócić się do Wynajmującego o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną 

na adres: dag@ikard.pl. 

15. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu  bez podania przyczyny. 

16. Oferent jest związany ofertą w ciągu 45 dni od dnia otwarcia ofert. 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert: Sekretariat Działu Administracyjno-Gospodarczego, Narodowego Instytutu 

Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie, dnia 14.10.2022 o godzinie 

10:15. 

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, bez udziału oferentów. 

Wyniki przeprowadzonego konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.ikard.pl 

 
 
 
 
 
                                                                                                         …………………..……………………………………………. 

(Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych) 
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