
       GMINA LUBRZA
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
                        w Lubrzy
                     ul. Harcerska 1
                      48-231 Lubrza
                        
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
ZGKiM 400/01/03 /2022

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubrza 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
ul. Harcerska 1 
48-231 Lubrza
Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

„Wymiana centralnego ogrzewania – zakup i montaż kotłów w Szkole Podstawowej 
w Dytmarowie ”

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem zamówienia jest::
„Wymiana dwóch kotłów węglowych z podajnikiem ślimakowym o mocy min. 50 kW każdy
klasy 5 według normy PN-EN-303-5 ”

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1. Demontaż i wyniesienie istniejących kotłów węglowych,
2. Zakup i montaż dwóch kot łów  stalowych węglowych z podajnikiem ślimakowym o mocy min.
    50kW każdy, oraz pozostałych elementów oprzyrządowania, rury, zawory, pompy cyrkulacyjne 
   i regulator pogodowy.
3. Dostosowanie połączeń do istniejących instalacji w celu [prawidłowego działania kotłów.
4. Sprawdzenie prawidłowości i szczelności podłączenia kotłów z instalacją z instalacją spalinową.
5. Uruchomienie kotłów oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi.

3.  Podstawa wykonania zamówienia:
a)  wytycznych  i wykonawstwa sieci, urządzeń sanitarnych i obiektów wod- kan,
b)  obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
     budowlano- montażowych oraz innych robót związanych z przedmiotem umowy.

4.  Warunki wykonania zamówienia i obowiązki Wykonawcy
   
        Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym
oraz postanowieniami umowy,  wymaganiami ustawy pzp,  obowiązującymi przepisami,
normami i warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami
poczynionych uzgodnień;

     



Materiały potrzebne do wykonania zamówienia 

Ze względu na specyfikę realizacji zadania zalecamy wizję terenową.

Prace  projektowe  należy  przeprowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  specyfikacjami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  wodociągowych  oraz  z  obowiązującymi  przepisami
prawnymi i Normami Technicznymi.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący.  że  zapewniono  zgodnie  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  Aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
.

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto i brutto .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac poprzez zlecenie

robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych w sytuacji zaistnienia okoliczności których
nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy, na podstawie odrębnej umowy lub aneksu.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający  nie  dopuszcza możliwości  powierzenia  części  lub  całości  zamówienia

podwykonawcom.
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający następujące wymagania: 
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj: wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie
wykonał należycie co najmniej dwie roboty porównywalne z przedmiotem zamówienia. 
-  dysponuje  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek na podstawie dołączonego oświadczenia
wykonawcy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 15.03.2022 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim i opisać „Oferta - Wymiana centralnego ogrzewania
– zakup i montaż kotłów w Szkole Podstawowej w Dytmarowie ”

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna być złożona w terminie do dnia 04.02.2022 r., do godz. 14:00 za pośrednictwem
poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres zamawiającego, przesłana pocztą elektroniczną na
adres zgkim@lubrza.opole.pl)
2.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.02.2022 r. 
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.



VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 Cena - 100 % 

VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający  unieważni  prowadzone  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego   
w następujących przypadkach: 

 nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,

 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,

 wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania
lub wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było
wcześniej przewidzieć,

 bez podania przyczyny

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (lub zamknięciu postępowania) udostępnione
będzie w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej pod adresem
http :www. zgkim- lubrza.opole.pl
Oferenci zostaną również powiadomieni telefonicznie lub formie elektronicznej o wyborze oferty
lub zamknięciu postępowania.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
- Arkadiusz Winnik pod numerem telefonu 77 4375258 oraz pod adresem e-mail:
zgkim@lubrza.opole.pl

X. ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy;
2. Projekt umowy;
3. Klauzura RODO

                                                                                                      Arkadiusz Winnik

                                                                                              Dyrektor ZGKiM w Lubrzy


