Kobyłka, dnia 27.05.2021r.
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Konkurs ofert nr WI.7021.6.10.2021
Analiza możliwości wymiany źródeł ciepła w budynkach komunalnych należących do Miasta
Kobyłka
I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT
Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie konkursu ofert – wartość zamówienia nie przekracza kwoty
określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie analizy możliwości wymiany źródeł ciepła
w budynkach należących do Miasta Kobyłka celem spełnienia postanowień Uchwały nr
162/17 z 24 października 2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego tzw. uchwały
antysmogowej wprowadzającej na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia
i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
2. W ramach prac wskazanych w ust.1 wykonawca zobowiązany jest do:
1) wskazania najbardziej ekonomicznego (najtańszego) rozwiązania pozwalającego na wymianę
źródła ciepła wraz z infrastrukturą towarzyszącą w danym budynku, a w szczególności:
a. wskazania źródła ciepła;
b. wskazania prac jakie należy wykonać celem zapewnienia odpowiednich instalacji
i urządzeń technicznych zapewniających ogrzewanie w każdym lokalu danego
budynku;
c. wskazania, czy istniejące przewody kominowe (spalinowe, dymowe oraz
wentylacyjne) są wystarczające do zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania
źródła ciepła oraz wentylacji pomieszczeń;
d. wskazania, czy istniejąca instalacja elektryczna będzie wystarczająca do obsłużenia
źródeł ciepła (szczególnie w przypadku zaproponowania kotłów elektrycznych);
e. w przypadku gdy urządzenia wymienione w puntach b. oraz c. nie spełniają
określonych norm, wykonawca wskaże sposób ich wymiany, lub wykonania nowych;
f. wykonania analizy sprawdzającej czy stan techniczny budynku pozwala na wykonanie

prac wskazanych powyżej;
2) wykonanie przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich zawierające wszelkie prace
niezbędne do wykonania wskazane w punkcie 1);
3) budynki objęte przedmiotem zamówienia zostały wyszczególnione w załączniku numer 3 –
lista budynków;
4) wykonawca dostarczy po 2 egzemplarze opracowania dla każdego budynku, oraz prześle
dokumentację w wersji elektronicznej (pdf) na adres e-mail wskazany przez zamawiającego;
IV. WYMAGANIA ODNOŚNIE WYKONYWANYCH PRAC:
Przedmiot zamówienia winien być opracowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, a
w szczególności budowlane oraz sanitarne bez ograniczeń z aktualnym wpisem na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta w szczególności powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail;
- podpisana przez wykonawcę;
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana na adres email zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl do dnia
09.06.2021r. do godziny 14:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2021 r. o godzinie 14:15.
Oferty należy przesłać w postaci załącznika do e-maila w formacie JPG lub PDF.
2. Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50% wartości umowy.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyny.
7. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Daniel Komuda telefon: 22 760 7031, e-mail:
daniel.komuda@kobylka.pl
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszona na stronie zamawiającego
w zakładce zamówienia publiczne poniżej 130 tys. netto.
9. Rozstrzygnięcie nastąpi w oparciu o najniższą cenę wykonania przedmiotu zapytania
(załącznik nr 1), według złożonej oferty w formie przewidzianej w postępowaniu.
Załączniki:
1) formularz ofertowy;
Zatwierdziła:
2) informacja RODO;
Edyta Zbieć
3) lista budynków;
Burmistrz Miasta Kobyłka

