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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 
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Z.O. 3/01/2018                          Ostrów Mazowiecka 19 styczeń 2018 roku  

 

 Działając na podstawie  zarządzenia wewnętrznego nr 9/2016 z dnia 14-10-2016r.   w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, poniżej kwoty wyrażonej w art.4 pkt 8 ustawy Pzp. 

Dział Logistyki i Usług Technicznych w/m zwraca się z Zapytaniem Ofertowym. 

                                                                                              Do wszystkich oferentów    
Dział Logistyki i Usług Technicznych 

w/m 

                                              Zapytanie ofertowe 

I.  Opis i wymagania przedmiotu zamówienia: 

  „Wykonanie projektu instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej wraz z 

modernizacją kotłowni , wymianą kotłów, i pozostałej infrastruktury technicznej, dla 

trzech lokalizacji”                                      

 Zadanie  1: 

„Wykonanie projektu modernizację kotłowni polegającą na wymianie kotła na paliwo 

stałe na kocioł gazowy wraz z instalacją wewnętrzną gazu i z przyłączem gazu do 

budynku biurowego na ul. Łąkowa 10” 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

-  Wykonanie projektu budowlano wykonawczego modernizacji kotłowni ,obecnie opalanej 

paliwem stałym na kotłownie na paliwo gazowe, wraz z instalacją gazową, elektryczną, wod- 

kan, c.o. w obrębie kotłowni, i przebudową instalacji c.o. w budynku biurowym. 

- Opracowanie projektu budowy przyłącza gazu do budynku biurowego. 

 

Zadanie  2: 

„Wykonanie projektu, modernizację kotłowni polegającą na wymianie kotła na paliwo 

stałe na kocioł gazowy wraz z instalacją wewnętrzną gazu i z przyłączem gazu do 

budynku warsztatowego na ul. Łąkowa 10” 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

- Wykonanie projektu budowlano wykonawczego modernizacji kotłowni obecnie opalanej 

paliwem stałym na kotłownie na paliwo gazowe, wraz z instalacją gazową, elektryczną, wod- 

kan, c.o. w obrębie kotłowni, i przebudową instalacji c.o. oraz doborem nagrzewnic w 

pomieszczeniach warsztatowych. 

- Opracowanie projektu budowy przyłącza gazu do budynku biurowego. 

 

Zadanie  3: 

„Wykonanie projektu przyłącza gazu do budynku biurowego na ul. Olszynowa 16” 

 

II. Do obowiązków Wykonawcy poszczególnych zadań należy: 
   1. wykonanie audytu energetycznego dla jednej lokalizacji Łąkowa 10- budynek adm.-socjalny  

   - uzyskanie pozwolenia na budowę, 
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   - wykonanie inwentaryzacji budynków, 

   - uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych jeżeli zaistnieje taka konieczność,  

   - uzyskanie informacji o infrastrukturze technicznej, 

   - uzyskanie opinii kominiarskiej, 

   - uzyskanie ewentualnie innych wymaganych dokumentów, 

   - termin wykonania zadania 5 miesięcy od podpisania umowy, 

2.  W skład dokumentacji projektowej będą wchodziły: 

   -  Projekt budowlano wykonawczy włącznie z pozwoleniem na budowę,-  po 6 egzemplarzy 

   - Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót,- 3 egzemplarze 

   - Kosztorys inwestorski,- 2 egzemplarze 

   - Przedmiar robót.- 2 egzemplarze 

   - Wersja elektroniczna w/w opracowań:- pliki w formacie pdf dla każdego z projektów i 

przedmiarów, kosztorysy inwestorskie w pliku w formacie ath. 

   3. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami lokalizacyjno-

terenowymi i wziąć je pod uwagę przy sporządzaniu oferty. 

   4. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót i projekt budowlany powinny uwzględniać również 

roboty związane z wymaganiami przepisów m. in. wymianą drzwi, pomalowaniem ścian, ułożeniem 

glazury, terrakoty, kominy, itp. 

III.Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie ma dostarczyć Wykonawca 
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1   

2. Podpisany Załącznik  Nr 2 Oświadczenie oferenta. 

3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może wymagać do przedstawienia następujących 

dokumentów:  Wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, Uprawnień, Zaświadczenia 

z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, Zaświadczenia  z ZUS lub KRUS o niezaleganiu 

w składkach, referencji, uprawnień do projektowania. 

 IV. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami. 
1. Osoby do kontaktu:  

 Imię i nazwisko – tel./fax : 6457323 Radomski Krzysztof  k.radomski@gkostrow.pl -sprawy techn. 

   Dobroński Jan 29-6799808/29-6457323,  e-mail: j.dobronski@gkostrow.pl – sprawy proceduralne 

 V. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 1. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. 

 2. Oferta powinna zawierać: 

  a) - imię i nazwisko, nazwę, i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty ,  (Zał. Nr1)  

  b) - własnoręczny podpis wykonawcy , bądź upoważnionego przedstawiciela, 

  c) - Podpisany Załącznik  Nr 2 Oświadczenia oferenta 

  d) - Oferta powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie i opisana :   „Wykonanie projektu 

instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej wraz z modernizacją kotłowni , wymianą 

kotłów, i pozostałej infrastruktury technicznej, dla trzech lokalizacji” Nie otwierać przed, 

26-01-2018 godzina 10:10 

 e)  - jawne otwarcie ofert z udziałem komisji nastąpi : 26-01-2018  godzina 10:10 
VI. Miejsce oraz termin składania ofert. 
 1. Oferty należy składać we wskazanym terminie: do: 26-01-2018 godzina 10:00 

   a) Pocztą, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego, pokój nr 3 – Sekretariat 

   b) Do ofert należy dołączyć katalogi, zdjęcia, opisy. 

VII. Opis oceny kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 
 1.Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, co do którego oferty zostanie ustalone, iż         

odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu Ofertowym, i zaoferował najniższą cenę.  
 2. Cena będzie stanowiła100% wagi oceny. 

VIII. Pozostałe informacje:  
1. Oferentowi nie przysługują  środki odwoławcze dotyczące procedury, ponieważ zapytanie 

przeprowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego. 

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na  etapie do podpisania 

umowy, bez podania przyczyny. 
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3.Po otwarciu Ofert, Zamawiający może zwołać w celu ewentualnych wyjaśnień wszystkich 

oferentów lub rozmawiać z każdym z nich , zachowując jednocześnie warunek, że rozmowy będą się 

odbywały w obecności członków  komisji przetargowej. 

4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   otrzyma j Oferent, którego oferta zostanie 

wybrana i ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 5. Pozostali Oferenci dostaną powiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej oferty pod warunkiem 

podania w ofercie adresu poczty elektronicznej. 

6. Ofertę wysłano do przynajmniej 3 Oferentów i umieszczono na stronie internetowej 

www.gkostrow.pl  

7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych i częściowych. 

8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisana zostanie umowa (Zał. Nr.3) na wykonanie zadania. 

9. Warunki techniczne ( dla 3 lokalizacji) i audyt energetyczny budynku warsztatu są do wglądu u 

Zamawiającego    

*Załącznikami do Oferty są :                                                                       Z poważaniem 

- Załącznik Nr 1 Formularz oferty    Paweł Mieczkowski  
- Załącznik Nr 2 Oświadczenia                                                                  Prezes Zarządu    

- Załącznik Nr 3 Wzór umowy      

 ……………………………… 
                                                                              Pieczęć i podpis nieczytelny                                                                                                             
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