Kobyłka, dnia

WI.7021.6.6.2021

11.03.2021r.

Zapytanie ofertowe nr WI.7021.6.6.2021
na wymianę kotła grzewczego w budynku przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce.
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 obejmuję:


Demontaż i utylizację istniejącego kotła gazowego;



Zakup wraz z dostawą oraz montażem pieca gazowego o wskazanej
charakterystyce oraz wszystkich elementów oprzyrządowania;



Dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia
prawidłowego działania pieca;



Wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania;



Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia kotła i przeszkolenia
konserwatora w zakresie jego obsługi.

2. Charakterystyka kotła:


Kondensacyjny;



Stojący kompaktowy;



Jednofunkcyjny;



O mocy znamionowej Q= 150 – 200 kW;



Komora spalania Alu-krzemu lub ze stali kwasoodpornej;



Koniczność umożliwienia sterowania temperaturowego sygnałem ciągłym 0-10V;



Konieczność wyposażenia kotła w sygnalizowanie stanów alarmowych
i potwierdzenia pracy kotła za pomocą styków bezpotencjałowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie 45 dni od zlecenia.
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
3. Oferta w szczególności powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
- posiadać kserokopię uprawnień w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia,
- być złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, oferty złożone na innym
formularzu nie będą rozpatrywane,
- podpisana przez wykonawcę.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl do dnia 17.03.2021 r. godzina 1400. Otwarcie ofert nastąpi
dnia 17.03.2021r. o godzinie 1415 .
2. Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego zapytania
nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium
- łączna cena -100%.
Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50% wartości umowy.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi na stronie internetowej.
IX. INFORMACJA DODATKOWE
Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe nr WI.7021.6.6.2021 bez podawania przyczyn.
X. WARUNKI PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie za wykonanie usługi płatne jest przelewem z rachunku Zamawiającego na konto
Wykonawcy, do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
XI. ZAŁĄCZNIKI
Zał. Nr 1 Wzór formularza ofertowego
Zał. Nr 2 RODO
XII. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
Magdalena Wachłaczenko tel. 22-760-70-30

