Sierpc, dn. 27 lipca 2017 r.
WSK.7021.35.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w oparciu §1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28
grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2254) – średni
kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,1749.
Kody CPV
4462122-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
ROZDZIAŁ II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
e-mail: info@sierpc.pl
tel.: +48 (24) 275-86-86
fax: +48 (24) 275-86-33
godziny pracy urzędu: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
ROZDZIAŁ III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA.
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
WSK.7021.35.2017.
2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
ROZDZIAŁ IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość zamówienia jest poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
ROZDZIAŁ V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA.
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwanego dalej WFOŚiGW
w ramach zadań z zakresu ochrony powietrza - poprawa jakości powietrza na terenie
województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację
kotłowni.
ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE OGÓLNE.
Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na realizację
zadania pn:”Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach zadania
współfinansowanego ze środków WFOŚiGW o nazwie „Modernizacja indywidualnych
kotłowni poprzez wymianę kotłów w budynkach położonych na terenie miasta Sierpca
w roku 2017”.
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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy
pisemnej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia
i zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego
przygotowania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67. ust. 1. pkt. 6)
ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.

2.

Zakres zadania obejmuje zakup i dostawę urządzeń grzewczych w ramach zadania –
pn.”Modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę pieców w budynkach
położonych na terenie miasta Sierpca w roku 2017”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi zakup i dostawę:
a) 13
sztuk
fabrycznie
nowych
kotłów
gazowych
kondensacyjnych
jednofunkcyjnych, o parametrach zgodnie ze specyfikacją techniczną
stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) 2 sztuk fabrycznie nowych kotłów gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych,
o parametrach zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3
do zapytania ofertowego.
c) 1 sztuki fabrycznie nowego kotła na biomasę z podajnikiem. Kocioł na biomasę nie
może posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożlwiającego tradycyjne
palenie jak w kotle zasypowym, o parametrach zgodnie ze specyfikacją
techniczną stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
d) 16 sztuk czujników tlenku węgla (czadu),
e) 6 sztuk fabrycznie nowych zasobników na ciepłą wodę użytkową o pojemności
120l (pionowe)zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego.
f) 1 sztuki fabrycznie nowego zasobnika na ciepłą wodę użytkową o pojemności 120l
(poziomy)zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 5
do zapytania ofertowego.
g) 2 sztuk fabrycznie nowych zasobników na ciepłą wodę użytkową o pojemności
110l (pionowy)zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 5
do zapytania ofertowego.
h) 4 sztuk fabrycznie nowych zasobników na ciepłą wodę użytkową o pojemności
100l (pionowe)zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 5
do zapytania ofertowego.

ROZDZIAŁ VIII. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień
podpisania umowy, a termin ukończenia określa się na maksymalnie 30 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Okres gwarancji urządzeń grzewczych: min. 60 miesięcy (5 lat).

ROZDZIAŁ IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których
mowa w art. 22. ust.1. ustawy Pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
a) złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie,
że posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonanie zamówienia - załącznik
nr 6 do zapytania ofertowego.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie,
że posiada potencjał ekonomiczny i finansowy pozwalający na wykonanie
zamówienia - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie, że
posiada potencjał ekonomiczny i finansowy pozwalający na wykonanie
zamówienia - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
ROZDZIAŁ X. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
1. Zamawiający, na podstawie art. 24. ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych
albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli
zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24. ust.
1. pkt 12)-23) ustawy Pzp.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę
na podstawie art. 24. ust. 5. pkt 1)-8) ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1. pkt 13) i 14) oraz 16)20) lub art. 24. ust. 5. pkt 1)- 8) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
ROZDZIAŁ XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Oferta wykonawcy powinna zawierać:
1) czytelnie wypełniony, poświadczony podpisem Formularz Ofertowy stanowiący
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawierający cenę całkowitą brutto
za wykonanie przedmiotu umowy.
2) Kosztorys Ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, będący
jednocześnie specyfikacja techniczną urządzeń grzewczych.

3) Kosztorys Ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, będący
jednocześnie specyfikacja techniczną urządzeń grzewczych.
4) Kosztorys Ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, będący
jednocześnie specyfikacja techniczną urządzeń grzewczych.
5) Kosztorys Ofertowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, będący
jednocześnie specyfikacja techniczną urządzeń grzewczych.
2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – składane
na podstawie art. 25a ust. 1. ustawy Pzp – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – składane na podstawie
art. 25a ust. 1. ustawy Pzp – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
3. Forma dokumentów:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
oraz oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
2) pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
3) pozostałe oświadczenia i dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem”
dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą,
4) dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język
polski.
ROZDZIAŁ XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Zapytania do opisu oferty mogą być złożone w formie telefonicznej pod numerami
telefonów 24 275 86 48, 24 275 86 47 lub drogą elektroniczną na adres:
l.rymer@um.sierpc.pl i r.górzynska@um.sierpc.pl.
ROZDZIAŁ XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 (słownie: trzydzieści dni).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza Oferty. Treść oferty musi
odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca przedłoży więcej
niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie
art. 89. ust. 1. pkt. 1. ustawy.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę
i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą
być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę lub osobę upoważnioną.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, w dwóch kopertach. Koperta
zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego. Opakowanie
uniemożliwiające odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania,
powinna posiadać oznaczenia, zaadresowane następująco:
Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
oraz opisane:
OFERTA NA:
pn.”Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach zadania
współfinansowanego ze środków WFOŚiGW o nazwie „Modernizacja
indywidualnych kotłowni poprzez wymianę kotłów w budynkach
położonych na terenie miasta Sierpca w roku 2017”.
nr postępowania WSK.7021.35.2017
„Nie otwierać przed dniem 11 sierpnia 2017 r. godz. 12:15”
Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby
zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
8. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę,
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian musi być przygotowane wg takich
samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna)
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.
ROZDZIAŁ XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska
11a, 09-200 Sierpc – w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 12), do dnia 11 sierpnia
2017 r. do godz. 12.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi 11 sierpnia 2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
3. Po otwarciu ofert zamawiający przekaże oferentom pisemną informację tj.:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.
1. Cena podana w Formularzu Oferty winna wynikać z kalkulacji cenotwórczej wszystkich
asortymentów usług zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
2. Cena ofertowa jest ceną jednostkową brutto za jedno urządzenie grzewcze
z elementami dodatkowymi (zgodnie ze specyfikacjami). Cena jednostkowa zawiera
należny podatek VAT.
3. Wykonawca dokona całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną
odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o treść zapytania ofertowego.
4. Cena ofertowa musi uwzględniać wskaźnik inflacji.

5. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zadania.
6. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie Wykonawca
oferuje.
7. Cena powinna być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku.
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) „Cena (C)”
80%;
2) „Gwarancja (Gw)”– 10%
3) „Termin Realizacji ( TR)” – 10%
2. Kryterium „Cena” – będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu Oferty. Zamawiający
przyzna punkty wg następującego wzoru:
Cmin.
C=
×100 pkt = . . . pkt, gdzie:
Co
Cmin. – cena brutto oferty najtańszej;
Co – cena brutto oferty ocenianej.
3. Kryterium „Gwarancja (Gw)”- określa zobowiązanie wykonawcy wykonującego
przedmiot zamówienia do zapewnienia 6 letniego okresu gwarancyjnego na dostawę
urządzeń grzewczych. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie podjęcia
zobowiązania w formularzu Oferty. 6 lat gwarancji - 10 pkt./5 lat gwarancji -0 pkt.
4. Kryterium „Termin Realizacji (TR)”- określa zobowiązanie wykonawcy wykonującego
przedmiot zamówienia do zapewnienia realizacji umowy w terminie 20 dni roboczych
licząc od dnia podpisania umowy. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie
podjęcia zobowiązania w formularzu Oferty. 20-dniowy termin realizacji - 10 pkt./30dniowy termin realizacji -0 pkt.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących
sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej
danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
P = C ×80% + Gw × 10% + TR x 10% = . . . pkt, gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
Gw – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Korzystanie ze środowiska”.
ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze z wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego została złożona tylko jedna oferta.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
w treści zapytania ofertowego nr WSK.7021.35.2017.
ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

PRZYSŁUGUJĄCYCH

W niniejszym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XXIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.
Załącznik nr 1

Formularz oferty

Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna kotłów gazowych kondensacyjnych
jednofunkcyjnych stanowiąca jednocześnie Kosztorys Ofertowy

Załącznik nr 3

Specyfikacja techniczna kotłów gazowych kondensacyjnych
dwufunkcyjnych stanowiąca jednocześnie Kosztorys Ofertowy

Załącznik nr 4

Specyfikacja techniczna kotła na biomasę z podajnikiem
stanowiąca jednocześnie Kosztorys Ofertowy

Załącznik nr 5

Specyfikacja techniczna zasobników c.w.u. stanowiąca
jednocześnie Kosztorys Ofertowy

Załącznik nr 6

Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1. ustawy dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w trybie
art. 25a ust. 1. ustawy.
Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych
i Komunalnych
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