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A. POLOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI
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ZAPYTANIE OFERTOWE nr GAZ/1/09/2018
„Wymiana źródła ciepła węglowego na kotły gazowe na potrzeby firmy POL – EKO –
APARATURA Spółka Jawna A. Polok-Kowalska, S. Kowalski przy ul. Kokoszycka 172C w
Wodzisławiu Śląskim”

Wodzisław Śląski, 21.09.2018
UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym
i w załączonym dokumentach stanowią informacje poufne
w rozumieniu art. 721 kodeksu cywilnego.
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1. WSTĘP

1.1 INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest POL-EKO-APARATURA SPÓŁKA JAWNA A.POLOK-KOWALSKA, S.KOWALSKI, z
siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kokoszycka 172C wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS
0000083696, reprezentowaną przez Sebastiana Kowalskiego.
POL-EKO-APARATURA to nowoczesne przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i handlem wysoko
wyspecjalizowanej aparatury kontrolno–pomiarowej. Ceniąc oczekiwania i wymagania naszych
Klientów ustawicznie dążymy do rozwoju i doskonalenia oferty, czego dowodem jest wdrażanie
nowych systemów oraz rozwój zgodny ze światowymi normami.
1.2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z informacjami określonymi w niniejszym Zapytaniu
Ofertowym, oraz Zasadami finansowania WFOŚiGW w Katowicach w ramach pomocy horyzontalnej na
ochronę środowiska. Zamawiającego nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. Zamówienie powyżej
30 tys. EUR netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania.
Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie
Zamawiającego www.pol-eko.com.pl.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania w
ramach projektu pt. „Wymiana źródła ciepła węglowego na kotły gazowe na potrzeby firmy POL – EKO
– APARATURA Spółka Jawna A. Polok-Kowalska, S. Kowalski przy ul. Kokoszycka 172C w Wodzisławiu
Śląskim” współfinansowanego ze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, zadanie Ochrona Atmosfery - Projekt.
Zapytanie ofertowe ma na celu zebranie ofert od potencjalnych zainteresowanych podmiotów
(zwanych dalej „Wykonawcami”), które pozwolą na wyłonienie wykonawcy, z którym podpisana
zostanie umowa na kompleksowe wykonanie instalacji.

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza na
podstawie kryteriów oceny ofert – uzyska największą liczbę punktów.
Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej zawartości ofert i sposobu przygotowania ofert są
przedstawione w dalszych rozdziałach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji, z 3 Wykonawcami, których oferty
zostały najwyżej ocenione w szczególności w sytuacji, gdy cena wybranej oferty przewyższy kwotę,
którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający zaprasza do składania ofert „Wymiana źródła ciepła węglowego na kotły gazowe na
potrzeby firmy POL – EKO – APARATURA Spółka Jawna A. Polok-Kowalska, S. Kowalski przy ul.
Kokoszycka 172C w Wodzisławiu Śląskim”

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę i montaż kotłowni gazowej zgodnie z załączonym przedmiarem robót patrz załącznik 1
(zaoferowane elementy wskazane w przedmiarze lub równoważne musza posiadać parametry
nie gorsze niż te wskazane w projekcie wykonawczym oraz przedmiarze), w oraz projektem
wykonawczym do wglądu w siedzibie zamawiającego.
2) Dla realizacji zamówienia należy uwzględnić również niżej wymienione czynności i roboty oraz
poniesienie kosztów z tym związanych:
a) wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących
i zabezpieczających koniecznych do wykonania zamówienia,
b) poniesienia wszelkich opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody w związku z realizacją
budowy,
c) dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów, atestów, dokumentacji powykonawczej wraz z
wynikami prób i sprawdzeń.
3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonanie wizji i dokonanie własnych ustaleń co do
rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia pełnego rezultatu, celem ujęcia ich w
cenie ofertowej.
4) Zadanie należy wykonać zgodnie z :
a) zapisami niniejszego zapytania ofertowego,
b) zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej, przy czym w razie sprzeczności
pomiędzy tymi źródłami, pierwszeństwo stosowania mają aktualne obowiązujące przepisy
prawne.
5) Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące na całość
a) Gwarancja na wszystkie zastosowane urządzenia i materiały winna być gwarancją
producencką.
6) Wszelkie wykorzystane przy realizacji zamówienia urządzenia i materiały muszą być fabrycznie
nowe.
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3. WARUNKI I WYMAGANIA
1) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i
jakościowymi zaproponowanych rozwiązań z wymaganiami Zamawiającego określonymi w
niniejszym Zapytaniu dla przedmiotu zamówienia oraz za terminowość wykonania prac.
2) Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność oraz zastosowanie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje.
3) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej.
4) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej budynku objętego przedmiotem
zamówienia.
5) Termin realizacji zadania do 30.06.2019 r. (zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu
realizacji zadania w porozumieniu z wybranym wykonawcą)

3.2 ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Oferta sporządzona wg załącznika nr 3 musi zawierać kosztorys obejmujący całkowity koszt usługi.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem
składania ofert.
3. Pełnomocnictwa, osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
4. Referencje na minimum 3 podobne realizacje nie starsze niż 3 lata, licząc do terminu składania
ofert.
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2.
6. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy i
Zamawiającego.

3.3 POZOSTAŁE WARUNKI I WYMAGANIA

1. Złożenie odpowiedzi przez Oferenta oznacza, że Oferent zapoznał się z opisem Zapytania wraz
z warunkami przedstawionymi w zapytaniu i zgadza się na nie.
2. Oferenci ponoszą odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prawidłowość oraz stan
faktyczny podanych przez nich danych.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia na każdym etapie od opisanego w niniejszym
dokumencie procesu bez podawania przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do wyjaśnienia i uzupełnienia
dokumentów.
6. Zamawiający nie dopuszcza ofert wspólnych, składanych przez konsorcja.
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7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w niniejszym Zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała
największą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.
9. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę Wykonawcy, który:


w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia
wyrządził Zamawiającemu szkodę lub pozostaje z Zamawiającym w sporze przed
sądem lub innym organem orzekającym,



zaoferował nierealne warunki wykonania Zamówienia pod względem jakościowym,
terminowym lub cenowym albo zakres Zamówienia przekracza w sposób oczywisty
jego możliwości organizacyjne i wykonawcze, złożył ofertę nie odpowiadającą
warunkom określonym w Zapytaniu Ofertowym,



znajduje się w likwidacji lub w upadłości, lub z informacji posiadanych przez
Zamawiającego wynika, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia,



złożył ofertę po terminie.

10. Złożenie przez Wykonawcę dokumentów fałszywych, stwierdzających nieprawdę lub
nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla Zamawiającego może spowodować
wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1) Cena ofertowa – znaczenie 80 pkt
KC= (CN/COB) x 85 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
gdzie:
KC – ilość punktów w kryterium „cena”
CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej nieodrzuconej
2) Gwarancja (KG) – znaczenie 10 pkt,
- 24 miesięcy – 0 pkt
- 36 miesięcy – 5 pkt
- powyżej 36 miesięcy - 10 pkt
Łączna liczba punktów przyznanych danej ofercie = KC+KG
2. Wybór oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert, tj. otrzyma największą liczbę punktów.
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5. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta, sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, wraz z
załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta i złożona
wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 października 2018 roku do godz. 15.00. Oferent może,
po złożeniu oferty, bez uszczerbku dla siebie, zmodyfikować lub wycofać swoją ofertę za pisemną
prośbą, pod warunkiem, że prośba taka zostanie doręczona przed datą i godziną wskazaną w zdaniu
poprzednim. Po wycofaniu swojej oferty oferent może dostarczyć nową ofertę pod warunkiem, że
nastąpi to przed upływem terminu składania ofert ustaloną datą dostarczenia ofert.
Dopuszcza się złożenie oferty w wersji papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za
pośrednictwem poczty, w przypadku wysyłania oferty pocztą decyduje data wpłynięcia oferty do
Zamawiającego.
Oferty składane osobiście w siedzibie Zamawiającego oraz wysyłane pocztą powinny być składane w
zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta (opakowanie) zawierająca
ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Jakub Szymura
POL-EKO-APARATURA sp.j.
A.Polok-Kowalska, S.Kowalski
ul. Kokoszycka 172 C
44-300 Wodzisław Śląski
Oferta powinna zostać opatrzona imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej, dokładnym adresem
Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: „Wymiana źródła ciepła węglowego na kotły
gazowe na potrzeby firmy POL – EKO – APARATURA Spółka Jawna A. Polok-Kowalska, S. Kowalski
przy ul. Kokoszycka 172C w Wodzisławiu Śląskim”
Oferta powinna być wiążąca przez okres nie krótszy niż 90 dni od terminu składania ofert określonego
powyżej.
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym
oraz wymogami ustawowymi,
Dokumenty sporządzone przez osoby trzecie mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonej za zgodność przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem "za
zgodność z oryginałem".

NIP: 647-216-26-87 REGON: 276111984
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy
KRS 0000083696

Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śl.
Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498
Nr wpr. sprzęt elektr. i elektron. E0001825WZBW

Strona 7/11

POL-EKO-APARATURA SP. J.
A. POLOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. KOKOSZYCKA 172 C
tel. (+48) 32 453 91 70
fax (+48) 32 453 91 85

e-mail: info@pol-eko.com.pl
internet: www.pol-eko.com.pl

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim, napisana w sposób czytelny
i powinna zawierać spis wszystkich dokumentów składających się na ofertę.
Wszystkie strony oferty powinny być parafowane i ponumerowane.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
6. WARUNKI PŁATNOŚCI
Zamawiający akceptuje jedynie następujące, standardowe warunki płatności:
1.

Faktura płatna w terminie nie krótszym niż ciągu 21 dni od daty otrzymania oryginału faktury

2.

Faktura może być wystawiane jedynie po wykonaniu usługi i dostarczeniu wymaganej
dokumentacji do Zamawiającego

3.

Warunki zaproponowane przez Oferenta nie mogą być gorsze od podanych powyżej.

7. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA
Zamawiający nie przewiduje spotkań z Wykonawcami przed terminem składania ofert.
Podmioty zainteresowane złożeniem oferty na realizację usług mogą w razie wątpliwości kierować
pytania do osoby kontaktowej, którą jest p. Jakub Szymura , w formie pisemnej za pomocą poczty
elektronicznej: na adres jakub.szymura@pol-eko.com.pl lub faksem na numer 32 453 91 85 do dnia
26.10.2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielić odpowiedzi na pytanie.
Udzielona odpowiedź wraz z pytaniami zostanie przesłana bez ujawniania źródła zapytania do
wszystkich Wykonawców, Zamawiający może jednak przesłać odpowiedź tylko do wybranych
Wykonawców, gdy pytanie dotyczy tylko danego Wykonawcy/Wykonawców.
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8. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich ofert, oraz do przeprowadzenia
dodatkowych negocjacji i uzgodnień z wybranym/i oferentem/ami, a także unieważnienia
postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, bez dokonania wyboru oferty i bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki
poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Potwierdzeniem przyjęcia oferty jest podpisanie umowy ze strony Zamawiającego. Wszelkie
informacje od pracowników Zamawiającego, w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy,
kwalifikacji do kolejnej części negocjacji lub zaproszenia do ustalenia warunków umowy nie stanowią
przyjęcia oferty lub przyrzeczenia do zawarcia umowy i nie narzucają na Zamawiającego obowiązku
zawarcia umowy z Wykonawcą.
Nadesłane Oferty nie podlegają zwrotowi.
Niniejszy dokument Zapytania Ofertowego podlega w zakresie wykonania i interpretacji przepisom
prawa polskiego, a w szczególności przepisom kodeksu cywilnego.
Niniejsze Zapytanie Ofertowe stanowi własność Zamawiającego. Dokument Zapytania Ofertowego
wraz z załącznikami oraz informacjami dodatkowymi przekazanymi Oferentowi są dokumentami
poufnymi i nie mogą być przekazywane żadnym stronom trzecim niezaangażowanym w przygotowanie
Ofert. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania informacji związanych z zapytaniem, umową oraz
innych informacji otrzymanych od Zamawiającego w związku działalnością Zamawiającego i
wykonaniem umowy w poufności.

Załączniki:
Załącznik 1 – Przedmiar robót
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik 3 – Wzór formularza ofertowego
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Załącznik nr 2

………………………………………………….
Dane adresowe Wykonawcy
Dotyczy zapytania ofertowego nr GAZ/1/2018 na realizację projektu „Wymiana źródła ciepła węglowego na kotły
gazowe na potrzeby firmy POL–EKO–APARATURA Spółka Jawna A. Polok-Kowalska, S. Kowalski przy ul. Kokoszycka
172C w Wodzisławiu Śląskim” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany (a)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że nie jestem/Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c)

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawaniu w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
………………………..dnia……………….
…………………………………………
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY
Wymiana źródła ciepła węglowego na kotły gazowe na potrzeby firmy POL – EKO – APARATURA Spółka Jawna
A. Polok-Kowalska, S. Kowalski przy ul. Kokoszycka 172C w Wodzisławiu Śląskim

Zamawiający:
POL-EKO-APARATURA sp.j. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kokoszycka 172C

Wykonawca:
…………………………………………………….……………
(nazwa i adres)
1) W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 12.09.2018 r. na wykonanie ww. zamówienia oferuję/jemy *)
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
- netto w kwocie: ……………… zł;
- podatek VAT ……% w kwocie: …………….. zł;
- brutto w kwocie: ……………….. zł;
słownie: ……………………………………………………………………………….zł brutto)

Powyższa cena obejmuje wszystkie składniki kosztowe zamówienia.

2) Przedmiot zamówienia zrealizuję/my* w terminie do dnia ………………….... r.
3) Zobowiązuję/my* się udzielić gwarancji na okres co najmniej ……., licząc od dnia zakończenia montażu
potwierdzonego protokołem odbioru.
4) Oświadczam, że zastosowane do wykonania robót urządzenia i materiały będą fabrycznie nowe, będą posiadły
odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności oraz będą spełniały wymagania właściwych norm, a w przypadku
zmiany wymienionych w dokumentacji i/lub przedmiarze robót będą zastąpione urządzeniami bądź
materiałami równoważnymi.

Miejscowość, data: …..….………….
Podpis: ……………………………..………………….
(imię i nazwisko wykonawcy lub upoważnionej osoby)

*) – niepotrzebne skreślić
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