
Bystrzyca Kłodzka, dnia 02.04.2019r

ZAPROSZENIE  OFERTOWE –ZOC /2  /2019 

Nazwa  przedmiotu zmówienia:

„ Budowa czterech kotłowni  gazowych  kontenerowych  dla  budynków  Wspólnot Mieszkaniowych  przy ul. 
Osiedle Szkolne 12 A, B, C, D, E- budynek  5 klatkowy  - jedna Wspólnota Mieszkaniowa
Osiedle Szkolne  9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E – budynek 5 klatkowy- 5 Wspólnot  Mieszkaniowych  
Osiedle Szkolne 8 A, 8 B, 8 C  - budynek 3  klatkowy – 3  Wspólnoty Mieszkaniowe
Osiedle Szkolne 7 A, 7 B, 7 C  - budynek 3 klatkowy „ - Wspólnoty Mieszkaniowe 

I.   INFORMACJE WSTĘPNE

1.  Postępowanie prowadzone jest  z wyłączeniem przepisów Ustawy  z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych  na podstawie  art. 4 pkt  8 Ustawy.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania ofertowego  z zachowaniem zasad konkurencyjności  równego 

traktowania wykonawców .

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

II.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

-  Wspólnota  Mieszkaniowa  przy ul. Osiedle Szkolne  12A, B, C, D,E  w Bystrzycy Kłodzkiej

 -Wspólnota  Mieszkaniowa  przy  ul. Osiedle Szkolne  9A, 9B, 9C, 9D, 9E  w Bystrzycy Kłodzkiej 

 -Wspólnota  Mieszkaniowa  przy ul. Osiedle Szkolne  8A, 8B, 8C  w Bystrzycy Kłodzkiej 

 -Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Osiedle Szkolne 7A, 7B, 7C  w Bystrzycy Kłodzkiej  

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 „ Budowa czterech   kotłowni   gazowych   kontenerowych  dla   budynków  Wspólnot Mieszkaniowych  przy ul. 

Osiedle Szkolne:

1. Osiedle Szkolne  12  budynek  5-cio  klatkowy

2. Osiedle Szkolne  9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E  budynek 5-cio klatkowy

3. Osiedle Szkolne 8 A, 8 B, 8 C budynek 3 klatkowy

4. Osiedle Szkolne 7A, 7 B, 7 C budynek  3-  klatkowy

 zgodnie  z dokumentacją  techniczną,  przedmiarem i pozwoleniami  na budowę ”( istnieje możliwość zmiany 

lokalizacji kontenera kotłowni  t.j przy ścianie szczytowej budynków na poziomie gruntu  co  związane  jest ze 

zmiąną  wartości  kosztorysowej wykonania  zadania) 

IV.  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

  Termin wykonania zadania do 6 września 2019r. 

V. OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS  SPOSOBU  DOKONANIA OCENY

SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .

1. Oferta  powinna zawierać :

 a)   aktualny   opis   z  właściwego   rejestru   sądowego    lub  centralnej  ewidencji   informacji   o  dzialalności

gospodarczej , jeżeli odrębne  przepisy  wymagają wpisu  do rejestru , wystawiony nie wcześniej  niż 6  miesięcy



przed upływem terminu  składania ofert   ( w  przypadku  wspólnego ubiegania się  o udzielenie  zamówienia  przez

dwóch  lub więcej  Wykonawców  w ofercie  muszą  być  złożone  przedmiotowe  dokumenty  dla  każdego z nich),

b) oświadczenie  Wykonawcy  o spełnieniu  warunków  udziału  w postępowaniu  i braku  podstaw  do wykluczenia

z postępowania – zał. nr 2

c)oświadczenie o zdolności technicznej lub zawodowej- załącznik nr 3.

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych  również  wykonują,  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie  roboty  instalacyjne o łącznej wartości nie

niższej niż 600.000 zł. 

d parafowany  wzór Umowy na  budowę kontenerowych kotłowni gazowych  ( osobny dla każdej ze Wspólnot)  –

załącznik nr 4,4a,4b,4c

 
2.  Zamawiający nie dopuszcza   składania ofert  częściowych . Oferent  jest  zobowiązany  wycenić  każdą 

kotłownię  osobno , na budowę  każdej  podpisać  osobno Umowę  i wystawić osobno fakturę. Ponieważ  w 

budynkach   Osiedle Szkolne  9A, 9B, 9C, 9D, 9E , Osiedle Szkolne 8A,8B,8C  oraz  Osiedle Szkolne 7A, 7B, 7C 

każda ze wspólnot  stanowi  odrębną wspólnotę , wskazujemy  wiodące Wspólnoty Mieszkaniowe  przy realizacji 

zadania  tj; w budynku Osiedle Szkolne 9A, 9B, 9C, 9D, 9E  wskazujemy wiodącą  Wspólnotę   Mieszkaniową  

Osiedle Szkolne 9A, w budynku Osiedle Szkolne 8A, 8B, 8C  wiodącą Wspólnotą Mieszkaniową  jest WM Osiedle 

Szkolne 8C  w budynku Osiedle Szkolne 7A, 7B, 7C, wiodącą Wspólnotą Mieszkaniową  jest WM Osiedle Szkolne  

7C .   na które będą  wystawiane faktury i wpłacane zabezpieczenia  na  poczet należytego wykonania zadania. 

3. Ofert  Wykonawców,  którzy przedłożą  dokumenty i oświadczenia  potwierdzające  spełnienie wymaganych 

warunków  zostaną dopuszczone  do badania  i oceny.  Wykonawcy , którzy  nie przedłożą  dokumentów  i 

oświadczeń  potwierdzających  spełnienie   wymaganych  warunków zostaną wykluczeni   z postępowania , a ich 

oferty  odrzucone.

4. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:

a)   oferta została złożona  po wyznaczonym terminie  lub/i  w niewłaściwym miejscu,

b)     do ofert nie  załączono   wszystkich  wymaganych dokumentów   wymienionych  w pkt. V .1  i pomimo  

        wezwania  przez Zamawiającego  nie zostaną  prawidłowo  uzupełnione we wskazanym w wezwaniu terminie, 

c)   oferta  nie  jest zgodna  z wymaganiami  wynikającymi z  zapytania  ofertowego.

VI. INFORMACJE  O SPOSOBIE  POROZUMIENIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI 

1.  Osoby   uprawnione przez  Zamawiającego  do porozumiewania  się  z wykonawcami :

    - w sprawach merytorycznych  i formalnych :  Krzysztof  Taraciński

2.  Komunikacja  między Zamawiającym  a Wykonawcami  odbywać się  będzie  za pośrednictwem  operatora

     pocztowego  w rozumieniu  Ustawy  z dnia  23 listopada  2012 r. - Prawo  pocztowe , osobiście ,  za  

    pośrednictwem posłańca , faksu lub przy użyciu  środków komunikacji  elektronicznej  w rozumieniu  Ustawy  z   

    dnia  18 lipca 2002r.  o świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną . 

3.  Jeżeli  Zamawiający  lub Wykonawca   przekazują  oświadczenia , wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  za

     pośrednictwem  faksu  lub przy użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w rozumieniu  Ustawy   z dnia 18 

    lipca 2002 r. o świadczeniu  usług  drogą elektroniczną , każda ze stron  na żądanie  drugiej strony  niezwłocznie 



    potwierdza fakt  ich otrzymania .

4.  W przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  Wykonawcę  domniema się , iż  pismo

   wysłane  przez  Zamawiającego  na ostatni  znany  numer  faksu  lub adres mailowy  podany  przez Wykonawcę

    w formularzu  ofertowym  zostało mu doręczone  w sposób  umożliwiający  zapoznanie się  Wykonawcy  z treścią 

   pisma.

5.  Korespondencję  związaną  z niniejszym postępowaniem  należy  kierować  na adres:

     Zakład Usług Komunalnych w  Bystrzycy Kłodzkiej  Sp. Z o.o.  ul. Strażacka 13; 57-500 Bystrzyca Kłodzka 

     Email: zukbystrzyca@pro.onet.pl

VII.  MIEJSCE  SKŁADANIA OFERT

1.  Ofert należy złożyć w zamkniętej kopercie  w  siedzibie  Zamawiającego w Bystrzycy Kłodzkiej  ul. Strażacka

     13, pokój nr 4 – sekretariat  do dnia 19 kwietnia 2019r. , do godziny 12 ,00

2. Kopertę należy zaadresować :

                            Zakład Usług Komunalnych  w Bystrzycy Kłodzkiej  Sp. zo.o. 

                                ul. Strażacka 13 ,  57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 z  dopiskiem:    „ Budowa czterech   kotłowni   gazowych   kontenerowych  dla   budynków  Wspólnot

Mieszkaniowych  przy ul. Osiedle Szkolne”

nie otwierać przed 19  kwietnia 2019 godz.12,00

3.    Wykonawca  może wprowadzić zmiany,  poprawki ,  modyfikacje  i uzupełnienia  do złożonych  ofert pod

    warunkiem , że Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o wprowadzeniu  zmian , poprawek itp.  

    przed  terminem  składania  ofert.

4. Powiadomienie   o wprowadzeniu zmian  musi  być  złożone  wg takich  samych  zasad  jak  składana oferta tj.

   w zamkniętej  kopercie ,  odpowiednio  oznakowanych  z dopiskiem „ZMIANA” 

5. Ofertę  złożono  po terminie  Zamawiający  zwróci  niezwłocznie  Wykonawcy.

6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu   składania ofert,  wycofać  ofertę  poprzez złożenie  pisemnego

     powiadomienia (wg  takich  samych  zasad  jak  wprowadzenie zmian  i poprawek ) z napisem  na kopercie 

    „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane  w ten sposób  będą otwierane  w pierwszej  kolejności  po stwierdzeniu  

    poprawności  postępowania  wykonawcy  oraz  zgodności  ze złożonymi  ofertami.  Oferty prawidłowo wycofane 

    nie będą otwierane. 

7.  Koperty oznakowane  dopiskiem „ZMIANA”   zostaną  otwarte przy  otwieraniu  oferty  wykonawcy, który

    wprowadził zmiany  i po stwierdzeniu  poprawności  procedury  zmian,  zostaną dołączone  do oferty.

8.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 kwietnia  2019 roku o godzinie  12,30 w siedzibie  zarządcy . Otwieranie ofert jest

jawne.

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający  podaje  kwotę , jaką  zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie

     zamówienia. Przy otwarciu ofert  podaje się  nazwy (firmy)  oraz adresy wykonawców ,  a także  informacje 

   dotyczące  ceny, terminu wykonania , oraz okresu gwarancji i warunków płatności  zawartych w ofertach.

10.  W części  niejawnej   Zamawiający sprawdza oferty  pod względem  formalnym  i merytorycznym  a następnie

     dokonuje  oceny  ofert  oraz wyboru  najkorzystniejszej  na podstawie  kryteriów wymienionych   w pkt. XI.

VIII.  TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

     Termin związania z ofertą  wynosi 30  dni, licząc  od upływu  terminu  składania ofert . 

mailto:zukbystrzyca@pro.onet.pl


IX.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

1. Ofertę należy  sporządzić  wg formularza  ofertowego  stanowiącego Załącznik  nr. 1  do Zapytania , czytelnym

   pismem ( wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy ). 

2.  Oferta  winna  być sporządzona  w jednym egzemplarzu.

3. Oferta winna być podpisana  przez osobę  upoważnioną  do reprezentowania  Wykonawcy ,  zgodnie  z formą

   reprezentacji  określoną w rejestrze  sądowym  lub innym  dokumencie, właściwym  dla  danej  formy 

   organizacyjnej  Wykonawcy   albo  przez osobę  umocowaną  przez osobę uprawnioną , przy  czym   

     pełnomocnictwo  musi być  załączone do ofert. Wszystkie miejsca ,  w których  Wykonawca  naniósł zmiany

    winne  być parafowane  prze osobę ( osoby)  podpisującą ofertę.

4. Do  ofert należy załączyć  dokumenty  określone  w pkt. V .1  Zapytania  ofertowego;

5. Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty związane  z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE

    OFERTY   Z PODANIEM  ICH  ZNACZENIA  ORAZ SPOSOBU OFERTOWE 

1. Kryterium  wyboru oferty 

   - cena oferty 60%

   - gwarancja 20%

    - termin wykonania 20%

2.  W ramach kryteriów  ceny  można  uzyskać   maksymalnie 60 punktów.  Cena winna być wyrażona w złotych

     polskich , do dwóch miejsc po przecinku  i zawierać  wszystkie  koszty związane z realizacją zadania. Ocena 

    punktowa  w zakresie  kryterium  cena zostanie  dokonana  przy zastosowaniu wzoru:

                                   cena  najniższa  ( brutto)

     kryterium ceny ---------------------------------------------------------------- x 60 = liczba punktów  

                                  cena badanej oferty ( brutto)

3. W ramach kryterium  gwarancja  można uzyskać  maksymalnie  20 punktów . Ocena  punktowa  w zakresie

   kryterium gwarancja  zostanie  dokonana  przy zastosowaniu  wzoru :

                                                 okres gwarancji  w badanej ofercie 

       kryterium gwarancja ------------------------------------------------------------- x 20= liczba punktów 

                                              Maksymalny  okres  gwarancji  jaki wykonawca 

                                              może udzielić zamawiającemu 

     

4.  W ramach  kryteriów termin wykonania  można uzyskać  maksymalnie 20 punktów . Ocena punktowa w

     zakresie termin wykonania  zostanie  dokonana  przy zastosowaniu    wzoru : 

                                                     termin   wykonania    najszybszy  

     Kryterium termin wykonania  --------------------------------------------------------x 20=  liczba punktów 

                                                      termin wykonania  badanej oferty                  



 

      Przy czym  wymagany  okres  gwarancji  na wady przedmiotu  umowy to: 

      - minimalny okres gwarancji  24 miesiące

      - maksymalny okres gwarancji  48 miesięcy

      Wykonawca   w Formularzu  Oferty  wpisuje  liczbę  miesięcy  okresu  gwarancji  za wady  przedmiotu  

   umowy . W przypadku pozostawienia pustego miejsca  w Formularzu  Ofert, Zamawiający  przyjmuje, iż  okres       

   gwarancji,  jakiego wykonawca udziela  Zamawiającemu, wynosi 48 miesięcy . W przypadku wskazania  

   dłuższego niż  maksymalny  okres gwarancji , Zamawiający  przyjmuje , iż  okres  gwarancji , jakiego  Wykonawca 

    udziela  Zamawiającemu , wynosi 48 miesięcy.

5. Za ofertę  najkorzystniejszą uważa się  tą, która  uzyska  największą  liczbę punktów po zsumowaniu  punktów

    uzyskanych  w trzech kategoriach.  Oceny  dokonuje się  oddzielnie  dla  każdej z części zamówienia .

XI. INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY   ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO

     WYBORZE   OFERTY  W CELU ZAWARCIA   UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA :

1.   Zamawiający  niezwłocznie  po wybraniu  oferty  albo  zamknięciu postępowania   bez dokonania wyboru,

      powiadamia Wykonawców  o jego wyniku  albo o zamknięciu  postępowania  bez dokonania  wyboru. 

2.  Po dokonaniu  wyboru  ofert  Zamawiający   poinformuje  Wykonawców  o uzyskanej  punktacji  i wyborze oferty

     najkorzystniejszej.

3. Po wyborze  ofert najkorzystniejszej  Zamawiający  wezwie niezwłocznie  Wykonawcę ,  który złożył

    najkorzystniejszą    ofertę  do zawarcia  Umowy . Jeżeli w terminie określonym,  w pkt. IV Wykonawca nie zawrze

   Umowy , Zamawiający   może zawrzeć  Umowę   z Wykonawcą ,  którego oferta  była następną  w kolejności , 

    pod warunkiem , że nie upłynął termin związania z ofertą.

XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku
następujących formach, zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp:

a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany rachunek
bankowy Zamawiającego  t/j  -Wspólnota  Mieszkaniowa  przy Osiedlu  Szkolnym 12  57-500
Bystrzyca Kłodzka  nr. konta 87 9588 0004 9700 6204 2000 0010  G B S w Strzelinie  filia w
Bystrzycy  Kłodzkiej  ul. Osiedle Szkolne 10/b/17  
-Wspólnota  Mieszkaniowa  przy  Osiedlu  Szkolnym Nr.9A 57-500  Bystrzyca  Kłodzka   nr.
Konta  17 9523 1040 0119 9239 2001 0001 Bank Spółdzielczy  oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Sienkiewicza  2  



- Wspólnota Mieszkaniowa  przy Osiedlu Szkolnym  Nr.8C  57-500 Bystrzyca Kłodzka  Nr.
Konta 72 9523 1040 0119 7567 2001 0001 Bank Spółdzielczy   oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Sienkiewicza 2
- Wspólnota Mieszkaniowa  przy Osiedlu Szkolnym Nr. 7C  57-500 Bystrzyca Kłodzka   Nr.
Konta  17 9523 1040 0119 9239 2001 0001 Bank Spółdzielczy  oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Sienkiewicza 2  

3. 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.

4.W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji  pocztą,  oryginał gwarancji  należy przesłać na
adres:  Zakład  Usług  Komunalnych  w  Bystrzycy  Kłodzkiej  Sp.zoo,  ul.  Strażacka  13,  57-500
Bystrzyca Kłodzka.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną lub kilka z
ww. form zabezpieczenia.

6. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.

XIII.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1.  Zamawiający może  unieważnić postępowanie  w każdym  czasie bez podania przyczyny a w szczególności  gdy:

    a) wystąpiła  istotna  okoliczność  powodująca , że  prowadzenie postępowania  lub wykonanie  zadania  nie  leży 

     w interesie  publicznym ,czego nie można  było wcześniej przewidzieć ,

   b)  postępowanie  obarczone  będzie  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie ważnej Umowy.

2. O unieważnieniu postępowania  Zamawiający  powiadomi  wszystkich Wykonawców , którzy złożyli ofertę.

3. Unieważnienie postępowania  nie  upoważnia  Wykonawców  do dochodzenia  jakichkolwiek  roszczeń  od

    Zamawiającego . 

XIV . POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Zamawiający zastrzega sobie  prawo  do żądania  szczegółowych informacji  i wyjaśnień  od Wykonawców  na

   każdym etapie  postępowania  ,  a także  do wezwania   Wykonawcy  do uzupełnienia  dokumentów  o których   

   mowa  w pkt.V.

2.   Zamawiający  od chwili  udostępnienia  warunków , a Wykonawca  od chwili  złożenia  oferty  zgodnie  z

     ogłoszeniem są  obowiązani  postępować  zgodnie  z postanowieniami  ogłoszenia.

3.   W toku postępowania  Wykonawcy  nie  przysługują  środki  odwoławcze.

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

                                                                                                          

                                                                                                                  (  Zamawiający)

    

  

 



                                                                   

Załączniki :
1. Oferta Wykonawcy ( Załącznik nr.1)
2. Oświadczenie  o spełnieniu  warunków  w postępowaniu  oraz  braku  podstaw  do wykluczenia
    ( Załącznik nr.2)
3. Wykaz wykonanych robót (Załącznik nr. 3)
3.  Wzór Umowy    (Załącznik nr.4)                                           

                                


