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                                                                                                          Nowogard, dnia 15.12.2021 

SP1.341.126.21 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Nowogardzie, ul. Wojska 

Polskiego 6; 72-200 Nowogard,  telefon: 91 3926270, adres mailowy: szp1now@wp.pl  

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty na przeglądy, 

serwis i konserwację urządzeń znajdujących się w kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 1 

w Nowogardzie. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie sprawności technicznej kotłowni gazowej poprzez 

obsługę serwisową, przeglądy  i konserwację zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami 

gwarancji urządzeń znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej w budynku SP1 w Nowogardzie. 

W kotłowni zamontowane są  2 piece firmy  BUDERUS GE434  (po 0,282 MW), stały zbiornik 

ciśnieniowy WINKELMAN poj. 0,5000 m³ i pozostałe urządzenia. 

Wykonawca ma obowiązek wykonywania wszelkich czynności konserwacyjnych zgodnie  

z Dokumentacją Techniczno-Ruchową maszyn i urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się  

wykonywać przegląd, serwis i konserwację urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi. 

Celem przeglądów jest utrzymanie urządzeń w jak najlepszej sprawności technicznej a także 

zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii. Wszelkie czynności będące przedmiotem zamówienia 

muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnym poziomem wiedzy 

technicznej i z należytą starannością.  
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Zakres przeglądu kotłowni gazowej obejmuje w szczególności:  

 czyszczenie i sprawdzenie korpusu kotła;  

 czyszczenie i sprawdzenie palnika kotła;  

 wykonanie analizy spalin z wydrukiem;  

 sprawdzenie i ewentualna regulacja automatyki kotła;  

 sprawdzenie zabezpieczeń kotła od strony wodnej;  

 sprawdzenie działania urządzeń peryferyjnych (pompy, zawory mieszające itp.);  

                 jeżeli jest zasobnik cwu – sprawdzenie stanu zabezpieczeń antykorozyjnych zasobnika 

 

Zakres prac serwisowych kotłowni gazowej obejmuje w szczególności:  

 comiesięczne sprawdzenie ogólnego stanu kotłów, automatyki, zabezpieczeń 

automatyki, zabezpieczeń od strony wodnej;  

 wykonywanie napraw kotłów (za uprzednią akceptacją zakresu i kosztów dyrektora 

szkoły);  

 wymiana urządzeń peryferyjnych (pompy, zawory bezpieczeństwa, siłowniki);  

 spawanie, gwintowanie i zgrzewanie instalacji; 

 gotowość do stawienia się na wezwanie do awarii w sezonie grzewczym do 6 godzin, 

poza sezonem grzewczym do 24 godzin;  

 inne czynności wykonywane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu   

zamówienia zgodnie z DTR danego urządzenia. 

 

 Wykonawca zobowiązuje się: 

 

- informować osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas 

przeglądów /konserwacji nieprawidłowościach w pracy urządzeń, które mogły by spowodować ich 

awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji do wstępnego oszacowania kosztów naprawy; 

- sporządzania protokołów z wykonanych przeglądów i konserwacji przedstawiających  

w szczególności stan urządzenia i dokonane w ramach odpowiednio przeglądu i konserwacji 

czynności, a następnie przekazania ich Zamawiającemu. Każdy przegląd/konserwacja powinien 

być zakończony stosownym protokołem zawierającym między innymi: opis wykonywanych 

czynności, określenie stanu urządzeń po przeglądzie/konserwacji, zalecenia do dalszej 

eksploatacji, wyszczególnienie awarii, których usunięcie podlega gwarancji oraz uprawnienia  

i podpisy osób przeprowadzających przegląd/konserwację. 

 

Przeglądy i konserwacje będą dokonywane w miejscu instalacji urządzeń. Czynności 

przeglądowo-konserwacyjne w obiekcie Zamawiającego będą wykonywane po wcześniejszym 

ustaleniu terminu z Zamawiającym. Przegląd, serwis i konserwacja powinna być przeprowadzona 



przez Wykonawcę z uwzględnieniem zaleceń producenta urządzenia, a także z zachowaniem 

przepisów bhp i p-poż. 

Wykonawca dokona przeglądu i konserwacji instalacji/urządzeń w kotłowni gazowej przy użyciu 

własnych, dostarczonych przez siebie środków i narzędzi. 

Wykonawca oprócz comiesięcznych przeglądów zobowiązuje się wykonać obowiązkowy roczny 

przegląd kotłowni tzw. duży przegląd oraz tzw. mały przegląd. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych 

czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

 

TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. 

 

OPIS SPOSOBU WYLICZANIA CENY 

Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego 

przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty       

i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym podatek VAT (jeśli dotyczy). Cena oferty 

jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie składniki związane z realizacją zamówienia. Cena 

może być tylko jedna. Cena nie podlega waloryzacji. 

 W celu sporządzenia kalkulacji kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

możliwa jest osobista  wizyta Wykonawcy w celu zapoznania się z urządzeniami podlegającymi 

zapytaniu ofertowemu  po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Cena 100% 

Kryterium cena (C) - 100%  

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, 

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do Wykonania 

zamówienia, 

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacji zamówienia. 

 

  

   



INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający pozostawia 

sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez 

zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie zamawiającego. Złożenie ofert nie jest 

wiążące dla Zamawiającego.  Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu  

o kryterium oceny ofert. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferent przedstawia ofertę na formularzu ofertowym wraz z załącznikami 

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę z załącznikami (w tym uprawnienia) należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać na 

adres:  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 6; 

72-200 Nowogard w terminie do dnia 22 grudnia 2021r. 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: 

 

      Sebastian Szymański – 91 39 26270 lub 91 39 26272 

 

Wykaz dokumentów jakie muszą złożyć wykonawcy: 

 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 2) 

3. Uprawnienia eksploatacyjne (kwalifikacje) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu 

i prac kontrolno-pomiarowych w zakresie obsługiwanych urządzeń i instalacji określonych  

w przedmiocie zamówienia. 

4. Uprawnienia (kwalifikacje) do sprawdzania stanu technicznego kotłów oraz do kontroli instalacji 

gazowych w zakresie obsługiwanych urządzeń i instalacji określonych w przedmiocie 

zamówienia. 

5. Uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  

objętych zakresem zamówienia. 


