Zamawiający:

Otwock, dnia 02.10.2017r.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu
„Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi
w Otwocku, którą
reprezentuje:
Dyrektor Agnieszka Deresioska-Oleszczuk
ul. Majowa 267
05-400 Otwock
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:
Dostawa wraz z montażem i instalacją pieca c.o. w ramach zadania budżetowego pn. „Wymiana pieca
gazowego c.o. Gimnazjum Nr 1”.
Zamówienie, którego wartośd nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
- art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówieo publicznych (Dz.U. z 2015r., nr 2164).
1.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją fabrycznie nowego pieca c.o. w
siedzibie Zamawiającego – ul. Majowa 267, 05-400 Otwock. W zakres zamówienia wchodzi demontaż
obecnego pieca c.o., wykonanie wszystkich niezbędnych prac, w tym również formalno prawnych tj.
uzyskanie niezbędnych zgód /pozwoleo/decyzji/projektów - o ile dotyczy, montaż i instalacja nowego
pieca c.o. ALKON 50.
2) Zamawiający dopuszcza produkt (piec c.o.) równoważny tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane
poniżej w tabeli. Jeżeli Wykonawca oferuje produkt równoważny zobowiązany jest wykazać, iż oferowany
piec c.o. zawiera parametry nie gorsze od wskazanych w tabeli – poprzez złożenie wraz z ofertą
właściwych kart katalogowych.
Wyszczególnienie
Nominalna moc użyteczna
Minimalna moc użyteczna
Sprawność przy pełnym obciążeniu
Wymagana sprawność przy pełnym obciążeniu
Sprawność przy obciążeniu 30%
Wymagana sprawność przy obciążeniu 30%
Nominalna moc użyteczna w trybie kondensacji
Minimalna moc użyteczna w trybie kondensacji
Sprawność przy obciążeniu nominalnym (100%) w
trybie kondensacji
Wymagana sprawność (100%) w trybie
kondensacji
Sprawność przy obciążeniu 30% w trybie
kondensacji
Wymagana sprawność przy obciążeniu 30% w
trybie kond.
Liczba gwiazdek (według CEE 92/42 & DPR nr
660)
Sprawność spalania przy obciążeniu nominalnym
Sprawność spalania przy obciażeniu 30%
Straty do otoczenia (min.-max.)
Temperatura spalin tf-ta (max.)
Nominalny przepływ masowy spalin
Nadmiar powietrza L
CO2
NOx (według EN 297/A3 & EN 483)
Klasa NOx
Straty kominowe podczas pracy palnika (min.-

Jedn.
kW
kW
%
%
%
%
kW
kW
%

ALKON 50
47,2
9,1
97,29
96,35
106,2
94,02
49,3
10,3
101,62

%

92,7

%

109,03

%

97,94

sztuk

4

%
%
%
ºC
g/s
%
%
mg/kW
h

97,80
98,42
3,47 -0,58
43,6
4,4 -21,44
26,84
9,0-9,0
33,9

%

5
1,65 -2,20

max.)
Straty kominowe przy wyłączonym palniku
Maksymalna produkcja kondensatu
(dla gazu ziemnego G20 – GZ 50)

%
kg/h

0,311
7,8

* temperatura 20oC

3) Wykonawca uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej w siedzibie Zmawiającego - po uprzednim
kontakcie z Zamawiającym.

4) Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie wszystkich innych prac towarzyszących
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym odpowiednie zabezpieczenie
miejsca wykonywania prac oraz jego uporządkowanie po zakooczeniu wykonywania zamówienia.



2.

Wspólny Słownik Zamówieo CPV: +45333000-0, 45331110-0
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: maksymalnie do
45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

3.

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu tj.;

 Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu oraz nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Na potwierdzenie ww. wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 4 (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą byd złożone oświadczenia dla każdego z nich).
2)



spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
prawidłowo wykonał co najmniej 1 pracę polegającą na dostawie wraz z montażem pieca c.o. o
nominalnej mocy użytecznej co najmniej 47 kW.
Na potwierdzenia ww. warunków wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 2.



Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co
najmniej 1 osobą, która posiada niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz
będzie uczestniczyd w jego wykonaniu i odpowiedzialna będzie za kierowanie i nadzór nad pracą oraz
która posiada doświadczenie w zakresie w zakresie prawidłowego montażu pieca c.o. o nominalnej
mocy użytecznej co najmniej 47 kW.
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Na potwierdzenia ww. warunków wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 3.
4.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

a)
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
a) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
b) „Termin wykonania prac” – T; (liczony od dnia podpisania umowy, maksymalnie można wskazad
45 dni kalendarzowych)
b)
1)

2)

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
a) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
b) „Okres gwarancji” – G
c) „Termin wykonania prac (dni kalendarzowe)” - T
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium
Łączna cena
ofertowa brutto

Okres
gwarancji




3)

Waga
[%]
60%

20%

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru

60

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty

20

Termin
wykonania prac

20%

20

RAZEM

100%

100

Oceniany okres gwarancji wyrażony w miesiącach
G = ------------------------------------------------------------------------ x 20 pkt.
Najdłuższy okres gwarancji wyrażony w miesiącach

Najkrótszy termin wykonania prac wyrażony w dniach
kalendarzowych
T = --------------------------------------------------------------- x 20
pkt.
Oceniany termin wykonania prac wyrażony w dniach
kalendarzowych

Zamawiający wymaga aby okres gwarancji wynosił minimum 36 miesięcy a maksimum 60 miesięcy.
Zamawiający wymaga aby
umowy.

termin wykonania prac wynosił maksimum 45 dni od dnia podpisania

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L=C+G+T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”.
T – punkty przyznane w kryterium „Termin wykonania prac”
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4)

5)
6)
7)
8)

9)

5.

Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego
w tabeli powyżej.
Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja” dokonana zostanie na podstawie wskazanej przez Wykonawcę
w ofercie oferowanej gwarancji.
Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania prac” dokonana zostanie na podstawie wskazanego
przez Wykonawcę w ofercie terminu wykonania prac.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadad będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
Jeżeli nie będzie można dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.

Oferta ma zawierad następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy wg załączonego wzoru – zał. nr 1
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania
w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę)
3) Oświadczenia – załącznik nr 2, 3 i 4
4) Karty katalogowe - o ile dotyczy - patrz pkt 1. 2)

6.

Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
1) Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniad wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (cena ryczałtowa).

7.

Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1) Ofertę należy złożyd w terminie do 11.10.2017r. do godz. 13:00 w wersji pisemnej (w zamkniętej
kopercie) w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Majowa 267, 05-400 Otwock, sekretariat lub
elektronicznie tj. po wypełnieniu i podpisaniu oferty wraz z załącznikami należy zeskanować ww.
dokumenty i przesłać na adres email: sp7@oswiata-otwock.pl
2) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
 oferta ma byd napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
3) Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
Wykonawcy nie otwarta.
4) Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę cenową przed
terminem upływu jej składania.

8.

Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
a)

Otwarcie/odczytanie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 11.10.2017r.o godz. 13:30 w siedzibie
Zamawiającego: gabinet dyrektora
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Agnieszka Deresińska-Oleszczuk, tel. 505 599 903
10. Informacje o formalnościach, jakie powinny byd dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
a) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadad ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikad
z dokumentów załączonych do oferty.
b) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądad przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określad strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialnośd
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za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
c) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba.
11. Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy w zakresie uzupełnienia dokumentów (nie dotyczy
formularza oferty i kart katalogowych - o ile dotyczy).
12. Zamawiający ma prawo odrzucid ofertę wykonawcy jeżeli nie spełnia ona wymagao określonych przez
Zamawiającego.
13. Zamawiający ma prawo do poprawiania omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych nie powodujących
istotnych zmian w treści oferty.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania.
W załączeniu:
Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej
Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 3 – wykaz osób
Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 7 w Otwocku z Oddziałami Integracyjnymi im. Batalionu „Zośka” w Otwocku, którą
reprezentuje: Dyrektor Agnieszka Deresioska Oleszczuk, ul. Majowa 267, 05-400 Otwock
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

TELEFON :
FAX :
EMAIL :
NIP/KRS/PESEL/CEiDG :
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:
Dostawa wraz z montażem i instalacją pieca c.o. w ramach zadania budżetowego pn. „Wymiana pieca
gazowego c.o. Gimnazjum Nr 1”.
oświadczam/y, że:
1) zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty dla niniejszego zamówienia,
2) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
3) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zaproszenia do złożenia oferty,
wyjaśnieo do zaproszenia oraz jego modyfikacji,
4) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w formularzu ofertowym z ceną
za realizację przedmiotu zamówienia:

Cena
Cena całkowita
netto (PLN)

Vat

całkowita

Okres
gwarancji

Termin wykonania prac

brutto (PLN)

………..%
(jeżeli nie
dotyczy
należy
napisać: zw)

Oferuję
udzielenie
gwarancji
dobrej jakości
w zakresie
wykonanych
prac i
w zakresie
użytych
wyrobów, na
okres……………..
miesięcy.

……….. dni kalendarzowych od
daty podpisania umowy

Oferowany piec c.o. ..............................................................................
(należy wpisad typ/model/markę pieca)
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5) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzed w miejscu
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
7) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania niniejszego
zamówienia,
8)

załącznikami do niniejszego Formularza oferty są:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................

9)

oferta została złożona na............... ponumerowanych i podpisanych stronach.

.................................., dnia ....................

.......................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 – wykaz prac

Wykonawca:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

WYKAZ PRAC
Oświadczam, iż prawidłowo wykonałem następujące prace:

PRZEDMIOT

ZAKRES

W zakresie
wskazanej pracy
zawierało się
wykonanie
dostawy wraz z
montażem pieca
c.o.

.................................., dnia ....................

Nominalna moc
użyteczna pieca
c.o

OKES
REALIZACJI

NAZWA
ODBIORCY

47 kW

.......................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 –wykaz osób
Wykonawca:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

WYKAZ OSÓB
Oświadczam , iż dysponuję/będę dysponował następującą osobą, która będzie uczestniczyd w wykonywaniu
zamówienia

NAZWISKO I IMIĘ

PODSTAWA DO
DYSPONOWANIA
PRZEZ WYKONAWCĘ
DANĄ OSOBĄ
(np. umowa zlecenia,
umowa o pracę)

ZAKRES
WYKONYWANY
CH CZYNNOŚCI

Kierowanie i
nadzór nad
pracą

KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE

Posiada uprawnienia do wykonania
przedmiotu zamówienia oraz
doświadczenie w zakresie w zakresie
prawidłowego montażu pieca c.o. o
nominalnej mocy użytecznej co
najmniej 47 kW.

.................................., dnia ....................
.......................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 4 –oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Dostawa wraz z montażem i instalacją pieca c.o. w ramach zadania budżetowego pn. „Wymiana pieca
gazowego c.o. Gimnazjum Nr 1”.

OŚWIADCZAM, ŻE:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek o
których mowa w pkt. 3 1.1) zaproszenia do składania ofert.

.................................., dnia ....................

.......................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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