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PleCZe6 zamawlapCegO

Gniewosz6w, 25 wrzeinia 201 8 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwiazku z at 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zan6wieh publicznych

Prawo zan6wieh publicznych (Dz. U. 2017.1579 ) zwracamy si? Z Zapytaniem ofertowym

O Cen? dostaw/ Eds /rob6t budowlanych

l. Zama刑的Cy: Gmina Gniewosz6w, Zesp6I Szko血o-Przedszkolny w Gniewoszowie’

Publiczna Szkola Podstawowa w Wysokim Kole.

2. Przedmiot zam6wienia :

ObsIuga i ekspIoatacja kotIowni c.o. oraz instaIacji c.o. w :

A) Zespole SzkoIno-PrzedszkoInymw Gniewoszowie -kotIownia olqjowa (Zadanie nr l),

B) PubIicznej Szkole Podstawowqj w vysokim Kole-kotlownia weglowa (Zadanie nr 2),

C) Urzedzie Gminy w Gniewoszowie -kotIownia wegIowa (zadanie nr 3),

W tym (dotyczy wszystkich ww. obiekt6w) :

●　biezaca oraz okresowa konserwaqja kot16W pomp, instalaQji c.o. oraz pomieszczeri

kotlowni,

. utnymanie we wszystkich pomieszczeniach szkolnych, mieszkalnych i biurowych stalQj

temperatury wg wskazah administratora obiektu,

●　utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzeh kotlowni i instala串c.o.

. utrzymanie czystoSci a w okresie zimowym od§niezanie terenu przyleglego do

OgrZeWanegO Obiektu (SZko書y w granicach ogrodzenia a Urzad Gminy w ogrodzeniu

OraZ na Parkingu) oraz chodnik6w przy drogach przyleglych do ogrodzenia obiektu,

. raqjonalne gospodarowanie opalem,

●　zabezpieczanie opalu przed kradzieza,

●　przestrzeganie przepis6w przeciwpozarowych , bezpieczehstwa i higieny pracy,

●　wybieranie zuzla (POWStalego w wyniku spalania) z pieca i wywozenie go we wlasnym

Zakresie i na wlasny koszt,

●　oczyszczenle PleCa PO Zakohczeniu sezonu grzewczego,

・ PO Zakohczeniu sezonu grzewczego malowanie pomieszcze最otfouni oraz konserwaqa

i zabezpieczenie urz雀dze鉦kot16w.

3. vyko皿aWCa Winien przedstawi6:



●　Formularz ofertowy zgodny z za均czni嶋em nr l do zapytania ofertowego.

・ OSwiadczenie zgodne z zaIacznikiem nr 2 do zapytania ofertowego・

. Aktualny odpis z wIaSciwego rejestru, lub centralnej ewidencji i infomacJI O

dziaIalno誼gospodarczej, WyStaWionego nie wczeiniej niZ 6 miesiecy przed

upIywem terminu skIadania ofert.

4. Temin realizaqji zam6wienia od 15.10.2018 do 15.04.2019 I:

5. Cenajest jedynym kryteriun oceny ofert

6. Ime istotne warunki zam6wienia oraz spos6b przygotowania oferty :

Za n砧korzystni匂sz? uZnana ZOStanie of証a z nqinizszq cen? Ofertowa. W toku oceny ofed

Zanawl明Cy mOZe砕da6 od Wykonawcy pISemyCh wyjaSnieh dotyczacych tresti zIozonQj

Ofもれy.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negoQjaqji mi?dzy Zamawl明Cym a Wykonawca,

dotyczacych zIozonQj oferty, OraZ dokonywanie jakichkoIwiek zmian w tre§ci ztozonQj oferty.

Zanawi斬cy poprawia w tekScie oferty omy捉pisarskie, niezwlocznie zawiadani魂c o tym

vykonawc?, kt6rego oferta zostala poprawiona.

Zamawl明Cy nie przewidl串zan6wie丘uzupelnied apych.

JeZeli Wykonawca’kt6rego oferta zostala wybrana’uChyla si? Od zawarcia umowy w sprawie

Zan6wienia publicznego, Zamawl明Cy mOZe wybra6 ofe巾nedkorzystniQjsz脅SPOst6d

POZOStalych ofch bez przeprowadzania ich ponownego badahia i oceny‥

vynagrodzenie Wykonawcy pねtne b?dzie w r6wnych ratach ( jedna rata stanowi6 b?dzie l/6

Wynagrodzenia ofertowego br皿O) ‥

Ostatnia pIatno鐙nastapi po bezusterkowym odbiorze kottowni z kt6rego sporz担zony zostanie

PrOtOk61‥

Oferta musi obQjmowa6 ( afo陶rzedmiotu zan6wienia i by6 sporzadzona zgodnie z nlnlgSZym

ZaPytaniem ofertowym’na fomularzu o treSci zgodnQj z okrefron脅We WZOrZe, StanOWiacym

Zalacznik ur l do zapytania ofertowego. Do ofdrty musz雀by6 doIaczone wszystkie

dokumenty wymienione w punkcie 3 zapytania ofchowego. Cena ofertowa ma obejmowa6

ObsIuge i biez押eksploatacje kot書owni oraz instalacji c. o. w rozbiciu na plac6wki :

Zesp61 Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie (Zadanie ur l ) ,

Publiczna Szkola Podstawowa w Wysokim Kole (zadanie m 2),

Urzad Gminy w Gniewoszowie (Zadanie ur 3).

Wykonawca moえe zIody6 oferte na jedno ”Zadanie,,, dwa lub na wszystkie. vykonawca

Skfad斬cy ofed? na Wi?CQj niz jedno ”Zadanie,, zobowiazany jest do wyceny kazdego



”Zadania” oddzielnie. KaZde zadanie b?dzie oceniane odr?bnie. Dla kazdego zadania zostanie

vyIoniony ten wykonawca, kt6ry zaoferuje na to zadanie nainizsza cene. Ofcha musi by6

ZgOdnq z zalapznikiem m l do zapytania ofertowego.

Wykonawca moze zIozyctylko jedna ofeft?. Jezeli Wykonawca zIo乞y wiecej niz jedna ofert?

SanOdzielnie lub sanodzielnie i wsp6lnie z imymi Wykonawcami’WSZyStkie zIo乞One PrZeZ

nlegO Oferty zostana odrzucone.

Ofe巾nale乞y zIozy6 w jednQj zankni?tQj kopercie oznakowan。 nazw脅Wkonawcy oraz

ZaadresowanQj i podpisanQj w spos6b nast?Pl弱cy:

Urzad Gminy Gniewosz6w, uI. Lubelska 16,26-920 Gniewo§Z6w

ObsIuga i ekspIoatacja kotIowni c.0. W SeZOnie grzewczym 2018/2019,,

Ofe垂SPOrZadzi6 nalezy w j?Zyku poIskim, W fomie pisemql , na maSZynie, komputerze,

nieScieralnym atramentem lub diugopISem・ Oferta wima by6 podpisana przez osob?

uprawniona.

Ofeft? ZIozyino2na osobiScie u zamawl明CegO POk ll , PrZeSね6 poczt年, kurierem.

7. MiQjsce i temin zIozenia oferty.

Urzad Gminy Gniewosz6w, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewosz6w, POk. nr ll (Sekretariat).

Oferi? ZIozy6 nalezy do dnia 3.10・2018 r., do godz. 12:00. Oferta w ww. dacie musi znaIeZ6

Sie u zamawiaj糾ego.Oferty zIo互one po terminie nie bed雀rOZPatryWane.

章。賀人観__ _　　　/_/



ZaI雀CZnik nr l do zapytania

FORMULARZ OFERTOW

Na obsIuge i bieZac雀ekspIoatacje kotIowni w捲Iowej oraz instala壇C. O. W Zespole SzkoIno+

Przedszkolnym w Gniewoszowie, Publicznej Szko獲e Podstawowej w Wysokim Kole oraz w

Urzedzie Gminy w Gniewoszowie w sezonie grzewczym 2018/2019.

Dane dotvczace wvkonawcv

Nr telefonu/faksu

Ofe垂emy wykonanie zan6wienia publicznego za nast?Pl垂ca cen? ryCZaItow年na okres grzewcz

2018/2019

1・ Zesp61 Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie (zadanie nr l)

Cena brutto∴… … … … ……‥Zl (SIownie:

Cena nettO∴…………………‥ZI

mesl?CZnie brutto … … ‥. … … … ….ZI

2. Publiczna SzkoIa Podstawowa w Wysokim Kole (Zadanie nr 2)

Cena brutto: … …… … … … …ZI (SIownie:

Cena nettO∴…………………‥Zl

mleSl?CZnie brutto … … … … … … ….Z1

3. Urz軸Gminy w Gniewoszowie (zadanie nr 3)

Cena brutto∴… …… … … ….Zl (sIownie:

Cena ne請O∴…………………‥Zl

mleSl?CZnie brutto … … … …… … ….ZI

OSwiadczamy, Ze zapoznaliSmy si? Z treScia zapytania ofertowego, Zaねczonym wzorem unowy i

nie wnosimy do nich zastrze2eh.



O§wiadczany, Ze otrzymaliSmy konieczne infomaqje potrzebne do wla§ciwego przygotowania

O罵請y.

OSwiadczany, i2 uwaZany sl? Za ZWlaZanyCh zfozona ofe坤na okres 30 dni od dnia, W kt6rym

uplywa temin skladania ofert.

脇弓iscowoS5 iくねta

po匂is -4ykonawcJ’/ piecz〆



Zal雀CZnik nr 2 do zapytania

OSwIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa i adres wykonawcy

Nini匂szym oSwiadczan, Ze :

ーPOSiadan niezb?dna wiedz? i do§wiadczenie oraz dyspon函potenqialem technicznym i osobani

Zdolnymi do wykonywania zam6wienia,

-Wykon函cy usfug? Palacze posiad魂aktualne na czas trwania unovy uprawnienia palacza C.O.

(Najp6Zniej w dniu podpisania umowy vykonawca obowiazany jest dostarczy6 kserokopie

POtWierdzona ’’Za ZgOdno紺) z oryginaIem aktualnych na caIy sezon grzewczy uprawnie血

Palaczy wykonuj糾ych usIuge.)

PrawdziwoS6 powyzszych danych potwierdzam wlasnor?CZnym POdpisem, Swiadom

Odpowiedzialnosti kam匂z art. 233 § 1.k.k.

Miそiscowo需i d訪a
po車高vy,konawり, ; piecz〆



Umowanr ……………‥ (WZOR)

ZaWarta W dniu …………………‥ rOku pomiedzy‥

NIP:

R且GON :

reprezentowana przez:

Dyrektora SzkoIy Podstawowej -

ZWanym dal匂UsIugobiorc3

a

ZWanym dalQj UsIugodawc雀

団
Przedmiotem unowy jest :

1. obsfuga i ekspIoataqja kotlowni c.o. oraz instala串c.o. w

2. bie2apa oraz okresowa konserwaqja kot16w, POmP, instala函c.o. oraz pomieszczeh

kot士oⅥ1i,

3.血Zymanie we wszystkich pomieszczeniach szkolnych i biurowych sta埼temperatury wg

WSkazah admihistratora obiektu,

4. utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzeri kotlowni i instalaqji c.o.

5・ utrZymanie czysto§ci a w okresie zimowym odiniezanie terenu przyleglego do ogrzewanego

Obiektu (SZkoly w granicach ogrodzenia a Urzad Gminy w ogrodzehiu oraz na parkingu)

OraZ Chodnik6w przy drogach przyleglych do ogrodzenia obiektu,

6. ragivnalne gospodarowania opalem,

7. zabezpieczanie opahl PrZed kradzieza,

8. przestrzeganie przepis6w przeciwpo乞arowych ’bezpieczehstwa i higieny pracy

9. wybieranie zu2lu z pieca (POWStalego w wyniku spalania) i wywozenie go we wlasnym

Zakresie i na wlasny koszt

l O. oczyszczenle PleCa PO Zakohczeniu sezonu grzewczego

l l. po zakoriczeniu sezonu grzewczego malowanie pomieszczeh kotloⅧi oraz konserwaqa l

Zabezpieczehie urzadze鉦kot16w.

§2
UsIugodawc雀ZObowiaz可e si? vykona6 przedmiot zan6wieria w teminie od 1 5. 1 0.201 8 do

15.04.2019 r.

§3
4. Strony ustal斬, Ze sezon grzewczy rozpoczyna si? 15.10.2018 r lub, gdy temperatura na

ZeWnatrZ PrZeZ trZy koIQjne dni o godz. 1 9‥00 spada ponizej +1 00c.

5. Zakoriczenie sezonu grzewczego nast?P函1 5・04.2019 r. , lub gdy temperatura na zewnatrz

W Ciagu koIQjnych trzech dni o godz.19:00 przekroczy +100c.



6. Us書ugobiorca ma obowiazek przepala6 (OgrZeWa6 pomieszczenia) przed rozpocz?Ciem lub

PO Zakohczeniu wねSciwego sezonu grzewczego, gdy temperatura na zewn租Z SPadnie w

Ciagu koIQjnych trzech dni o godz.19:00 poni袖+100c.

7・ Uslugodawca, CZymO弱o kt6rych mowa w ust. 6, Wykona za wynagrodzeniem za l dob?

stviadczenia usfugi wynoszacym: 1/60 opfaty miesi?CZn?J Za uSfug? §wiadczona w sezonie

grzewczym. Rozliczenie za w. uslugi nast?POWa` b?dzie na koniec meslaCa na POdstawie

vykazu dni w kt6rych stviadczono uslug?, POtWierdzonego przez zarzadc? budynku.

§4
1. Za wykonanie usfugi UsIugobiorca zaplaci … … … …‥ Zl brutto.

( SIownie ∴…………………‥)

W r6wnych miesi?CZnyCh ratach po … … … …… … Z書kazda.

2. Raty platne b?da na

Usfugodawcy w teminie 14 dni od daty zIozenia rachunku.

3. W przypadku koniecznoSci przepalania w centralnym ogrzewaniu przed lub po sezonie

grzewczym - Usfugobiorca - Wykom房to w ramach ceny , O kt6rQj mowa w ust. 1.

4. Ostatnie vynagrodzenie Usfugodawcy platne bedzie po bezusterkowym odbiorze

kot壬owni z kt6rego sporzadzony zostanie protok61.

§5
Jeidi skutek zaniedbah UshlgOdawcy nastapi aw壷a pieca lub imych urz包dze丘centralnego

OgrZeWania , POnOSi on odpowiedzialnoS6 za szkody wyrz雀dzone Usfugobiorcy w petnQj

WSOko室ci.

§6
1. Uslugodawca ponosi pe血脅Odpowiedzialno§6 za powierzone mu miehie ruchome i

nieruchome UsIugodawcy - do wykonywanla nlmquZ♀〕 umOWy.

2・ UshlgOdawca ponosi odpowiedzialnost cywilna za roszczenia os6b z tytulu vypadk6w na

Skutek zIego血ZymyWania dQjScia do budynku kotlowni tj. niewlaSciwego odiniezania,

§liskiQj nawierzchni oraz zwl雀ZanyCh z ekspIoatapj a kottowni.

3. OdpowiedzialnoS6 wskazana w ust. 1 i 2 dotyczy zar6wno dzia塩/ zaniechah /

usfugodawcy, jak tez os6b kt6rymi si? POSfug可e.

4. UshlgOdawca jest materialnie odpowiedzialny za prawidlow彊OSPOdark? OPalem.

5. UsIugodawca bez pisemej zgody Uslugobiorcy hie mo乞e dokona6 ce串praw wynik斬cych

Z nlnl?]SZg unOWy na OSOby trzecie.

6. Uslugodawca ponosi pelnapdpowiedzialno誇za prac? Wykonywana przez

POdwykonawc6w, i przekaze (PrZed podpisaniem umowy) UsIugobiorcy ich wykaz wraz z
kopia’POtWierdzona przez Usfugobiorc?’aktualnych upraunieh palaczy C.O.

7. Uslugobiorca zastrzega sobie prawo niepodpisania unowy’W PrZyPadku, kiedy

Usfugodawca nie przedfozy kopii potwierdzonQj ”Za ZgOdnost z oryginalem” aktualnych

na caly sezon grzewcそy uPraⅦieh palacza C.O.

8. Usfugodawca zapeⅦ1, CO najmiQj jednego’uPraunionego palacza C.O., W mleySCu

Wykonywania uslugi, PrZeZ CZaS niezb?dny do prawidIowego i staramego wykonania

PrZedmiotu umowy.

§7
Us量ugodawca poddaje si? kontroli Uslugobiorcy dotyczacg :

1. prawidlowQj realizaqji postanowieh niniQj szQj umowy, W SZCZeg6lnosti,血ZymyWania

COdziemかemperatury pomieszczeri wymaganQj przez administratora obiektu w godzinach

PraCy,



2. ekonomlCZnq l PraWid書owQj gospodarki opalem,

3. odpowiedniego zabezpieczenia opalu przed kradzieza ,

4. zabezpieczenla PleCa PrZed dewasta(彊Iub kradzieza ,

5. utrzymywania pose垂w nalezytym porzadku ,

6. odSniezania ,

7. nale乞ytego utrzymywania dQj se do kotlowni,

8. po zakohczeniu sezonu grzewczego Usfugobiorca pomaluje pomieszczenie kotlowni oraz

dokona konserwaqji i zabezpieczy urz卑dzenia oraz pleC W kotlowni.

§8
Usfugobiorca zobowiazuje si? :

1. wyplaca6 regulamie oraz teminowo un6wione wynagrodzenie,

2・ dokonywa6 r apraw zgloszonych zgodnie z unowa na wねsny koszt, a niepowstalych z

Winy Uslugobiorcy

3.dokona6 protokolamego odbioru pomieszczeh kotlowni po zckohczeriu sezonu

grZeWCZegO.

§9
1. W przypadku, gdy z winy Us士ugodawcy temperatura w pomieszczeniach spadnie poni牽j

Wymagang PrZeZ administratora, Us書ugodawca potraci za kazdy dzieh l/30 kwoty

miesiecznQj raty. Ponadto Usfugobiorca moze dochodzi6 odszkodowah przevyZsz斬CyCh

t? kwot? , jeZeli wskutek nienalezytego wykonania zobowiazania przez

Uslugodawc? POniesie szkod?.

2. W przypadku stwierdzenia przez Uslugobiorc? raZapych uchybieh w wykonywaniu

POStanOWieh vymienionych w art. § 1 ust. 1-10 przez UshlgOdawc?, b脅dZ je乞eli zostanie

Stwierdzone, Ze przedmiotow雀uSIuge wykonuje palacz bez aktualnych uprawnieh -

unowa moZe zosta6 rozwlaZana Ze Skutkiem natychmiastowym bez prawa dochodzenia

PrZeZ Uslugodawc? vynagrOdzenia za pozostaly okres trwania unowy.
3. Usfugodawca zaplaci Uslugobiorcy kar? W WySOkoSci miesi?CZnかaty wynagrodzenia,

jeZeli zostanie stwierdzone, Ze przedmiotowa uslug? vykonuje palacz bez aktualnych

uprawnieh.

4. Kara, O kt6rej mowa w ust. 3 dotyczy takze imych przypadk6w naruszenia unowy, Z Wmy

U sfugo dawcy

§10
Nini匂vz糾mow? ZaWiera sl? na SeZOn grZeWCZy 2018/2019 , POCZynajac od 15.10.2018 r. a

ko丘czac na 15.04.2019 r.

糧凹
Wszelkie spory mogace wyniknacha tle wykonanla mnlquZ。 unOWy StrOny POddat wlastiwym

mlqSCOWO Sqdom dla Usfugodawcy.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniQj sza umowa m明ZaStOSOWanie przepisy Kodeksu Cywilnego i

ustawy Prawo zam6wieh publicznych.

§14
Umow? SPOrZadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron



U sIugodawca U slugob i orc a


