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Gniewoszów, 1 6 września 201 6 r.

pleczęc ZamawlaJącego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia Ż004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 20|5 r. poz. Ż164, z Ż016 r. poz.83l) zwracanry się z zapylanienr ofbrtowynr

o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

l. Zamawiający :Gmina Gniewoszów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w

Gniewoszowie,Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole.

Ż' Przedmiot zanrówienia :

obsługa i eksploatacja kotlowni c.o. oraz instalacji c.o. w :

A) Zespole Szkolno-Przedszkolnymw Gniewoszowie -kotlownia olejowa (zadanie nr l),

B) Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole-kotłownia węglowa (zadanie nr 2),

C) Urzędzie Gminy w Gniewoszowie -kotlownia węglowa (zadanie nr 3),

w tym (dotyczy wszystkich ww. obiektów) :

. bieżąca oraz okresowa konserwacja kotłów, pomp' instalacji c.o. oraz ponrieszczeń

kotłowni.

. utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach szkolnych' rnieszkalnych i biurowych stałej

temperatury wg wskazań administratora obiektu,

. utrzymanię w na|eżytym stanie technicznym urządzeń kotłowni i instalacji c.o.

. utrzynranie czystości a W okresie zinrowym odŚniezanie teręnu przyległego do

ogrzewanego obiektu (szkoły w granicach ogrodzenia a Urząd Gminy w ogrodzeniu

orazna parkingu) oraz chodników przy drogach przyległych do ogrodzenia obiektu,

. racjonalne gospodarowanie opałenr,

. zabezpleczanieopału przedkradzieżą,

. przestrzeganie przepisów przeciwpoŻarowych ,bezpieczeństwa i higieny pracy

. wybieranie ŻuŻlu z pieca (powstałego w wyniku spalania) i wywozenie go we własnym

zakresie i na własny koszt

. oczyszczenie pieca po zakonczeniu sezonu grzewczego.

. po zakończeniu Sezonu grzewczego malowanie ponrieszczeń kotłowni oraz konserwacja

i zabezpieczenie urządzeń i kotłów.

3. Wykonawca winien przedstawić:
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. Formularz ofertowy zgodny zzalącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

. Oświadczenie zgodne z zalącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o

dzialalnoŚci gospodarczej, wystawionego nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

4. Ternrin realizacji zamówieniaod 15.10.2016 clo15.04.2017 r.

5. Cena jest jedynym kryterium oceny ofbrt

6. Inne istotne warunki zanrówieniaoraz sposób przygotowania of'erty :

Za najkorzystniejszą Uznana zostanie ofbrta z najniŻszą cenę of'ertową. W toku ocerry ofbrt

Zamawiający moze Żądac od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złozorrej

of'erty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą,

dotyczących złoŻonej ot-erty, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej ofbrty.

Zamawiający poprawia w tękście ofbrty omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tynr

wykonawcę' którego of-erta została poprawiona.

Zamawiaj ący n ie przewi duj e zarnówień uzupełniaj ącyc h.

JeŻe|i Wykonawca, którego of-erta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zanrówienia publicznego, Zamawiający moze wybrać of-ertę najkorzystni€1szą spośród

pozostałych of-ert bez przeprowadzania ich ponownęgo badania i oceny. .

Wyr'ragrodzerrie Wykonawcy płatne będzie w równych ratach ( jedna rata stanowić będzie I16

wynagrodzenia ofbrtowego brutto). .

ostatnia płatnośc nastąpi po bezusterkowym odbiorze kotłowni z którego sporządzony zostanie

protokół. .

ofbrta musi obejmować całość przedmiotu zalnówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszyrrr

zapytaniem of-enowym, na fbrnrularzu o treści zgodrrej z określoną we wzorze, stanowiącyrrr

załącznik nr 1 do zapytania of'ertowego. Do oferty muszą być tlołączone wszystkie

dokumenty wymienione w punkcie 3 zapytania ofertowego. Cena ofertowa ma obejmować

obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni oraz instalacji c. o. w rozbiciu na placówki :

Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie (zadanie nr l),
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokirrr Kole (zadanie nr 2),

Urząd Gminy w Gniewoszowie (zadanie nr 3) .

Wykonawca może zlożyć ofertę na jedno ,,zadanie",, dwa lub na wszystkie. Wykorrawca

składający of-ertę na więcej niz jedno ,.Zadanie" zobowiązany jest do wyceny kazdego
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..Zadania" oddzielnie. KaŻde zadania będzie oceniane odrębnie. Dla każdego zadania zostanie

wyłoniony ten wykonawca, który zaof-eruje na to zadanie najnizszą cerrę. of-erta rnusi być

zgodna z załącznikiem nr 7 do zapytania ofbrtowego.

Wykonawca moŻe złoŻyć tylko jedną of-ertę. Jezeli Wykorrawca który złoŻy więcej niz jedną

ofbrtę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone

przez niego of-erty zostaną odrzucone.

of-ertę na|eży złoŻyc w jednej zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz

zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16,26-920 Gniewoszów

,,obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. w sezonie grzewczym201612017."

of'ertę sporządzic naleŻy w języku polskirn, w fbrmie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atranrentem lub długopisem. ofbrta winna byc podpisana przez osobę

uprawnioną.

of-ertę złoŻyc mozna osobiŚcie u zanrawiającego pok 11 , przesłać pocztĄ, kurierenr, pocztą

elektroniczną na adres gmina(a)enicwoszow.pl lub taksem pod nr 48 6215 046

Miejsce i termin złożenia of'erty.

ofbrtę złoŻyc naleŻy do dnia 22.09.2016 godz 12:00. oferta w ww. dacie musi znaleźć się u

zamawiającego .OferĘ zlożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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zalącznik nr l do zapytania

FORMULARZ OFERTOWY

Na obsługę i bieżącą eksploatację kotlowni węglowej oraz instalacji c. o. w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Gniewoszowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole oraz w

UrzęłJzie Gminy w Gniewoszowie w sezonie grzewczym201612017.

Dane dotyczące w}'kollawcy

Nazwa.

Siedziba

Nr telefbnu/fbksu

nle zamowtenl
Ż0l6l2017

1. Zespól Szkolno-Przedszkolny w

cena brutto: ...... .zł (słownie:

cena netto: ..... '....zł

r-rriesięcznie brutto .'......zł

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w

cena brutto: ... .. . ...... 'zł (słownie:

cena netto: ..........zł

Gniewoszowie (zadanie nr l)

Wysokim Kole (zadanie nr 2)

nriesięcznie brutto '.'.....zł

3. Urząd, Gminy w Gniewoszowie (zadanie nr 3)

cena brutto: ...... .zł (słownie: ...... ...... )

cena netto: .. -.... -.z'ł

nriesięcznie brutto ........zł

oświadczamy. Że zapoznaliśmv się ze specyfikacją istotnynri warunkami zamówienia (SIWZ) oraz
załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do nich zasttzeŻeń'
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oświadczamy, Że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania
oferty.

oświadczamy,iŻuwuŻamy się za zvłiązanychzłożonąofertą na okres 30 dni od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.

Miejscowość i data
podpis wykonawcy i pieczęć
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Zalącznik Nr 2 do zapytania

OŚWIADCZENIE wYKoNAwCY

Nazwa i adres wykonawcy

Niniejszym oświadczamy, Że ;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznymi
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

-wykonujący usługę palacze posiadają aktualne naczas trwania umowy uprawnieniapa|acza C.o.
(Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć kserokopię
potwierdzoną r'za zgodnośćo'z oryginałem aktualnych na caĘ sezon grzewczy uprawnień
palaczy wykonujących usługę.)

Prawdziwość powyzszych danych potwierdzam własnorę cznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art.233 $ l.k.k.

Mie.jscowośc i data podpis wykonawcy i pieczęć
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