Jelenia Góra, dnia 25.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa Zamawiającego
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul.Muzealna 9 NIP 611-12-54-155
Dane kontaktowe: Łukasz Ładomirski telefon kontaktowy: 75 6428442, 606 641 977
e-mail: l.ladomirski@prokuratura.jgora.pl,
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana węzła ciepłowniczego w budynku Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze, ul.Muzealna 9 – węzeł będzie obsługiwał budynek przy ulicy Muzealnej 9 i Matejki 17.
Węzeł ma być wyposażony w regulator pogodowy oraz tygodniowy programator temperatury i inne
niezbędne oprzyrządowanie. Zakres prac do wykonania:
• Projekt wymiany,
• Demontaż starego węzła i montaż na jego miejscu nowego,
• Uprzątnięcie miejsca montażu, naprawa ewentualnych uszkodzeń np. tynków,
• Pomiar parametrów węzła z dokumentacją po pomiarową.
Wykonana usługa musi obejmować uzyskanie wszelkich atestów i certyfikatów na wykonane urządzenie np.
opinia UDT czy też pozytywny odbiór przez dostawcę ciepła (założenie opomiarowania).
Zdemontowany dotychczasowy węzeł będzie zutylizowany na koszt Wykonawcy.
Usługa ma być wykonana w sposób nie utrudniający pracę Prokuratury. Zamawiający zapewnia prąd i
wodę.
Parametry budynku przy ul.Muzealnej 9: pow. zabudowy 694,20 m2, pow. użytkowa 2732,70 m2, pow.
całkowita 4035,00 m2, kubatura 14084,00 m3
Budynku przy ul.Matejki 17: pow. zabudowy 497,98 m2, pow. użytkowa 1133,47 m2, pow. całkowita
1517,56 m2, kubatura 5892,33 m3
Oferta A – węzeł cieplny zaprojektowany i wykonany indywidualnie,
Oferta B – węzeł cieplny standardowy dostosowany do potrzeb Zamawiającego.
3. Termin realizacji zamówienia
Wykonanie usługi w nieprzekraczalnym terminie do początku sezonu grzewczego w tym roku.
4. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
Oferty proszę składać drogą elektroniczną do dnia 06.07.2018 r. do godziny 11.00 na adres:
l.ladomirski@prokuratura.jgora.pl
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie
Posiadanie polisy OC z sumą gwarancyjną z tytułu ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej w
wysokości co najmniej 150.000,00 zł
6. Przesłanki do wykluczenia wykonawcy z udziału w zamówieniu o ile Zamawiający je ustanowił oraz
dokumenty potwierdzające brak podstawy do wykluczenia wykonawcy o ile Zamawiający ich
zażądał
Polisa OC
7. Informacja na temat wadium
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Brak wymogu wadium
8. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto
(60%) i doświadczeniem na rynku (20%) oraz dotychczasową współpracą (20%).
Opis sposobu oceny ofert :
Pc = Cn / Cb x 60pkt
Pc – ilość punktów w kryterium „cena brutto” obliczona dla danej oferty
Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Kryterium „doświadczenie na rynku” – waga 20%,
Każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu, zostaną przyznane punkty w tym kryterium w następujący
sposób:
firma istniejąca krócej niż 5 lat – otrzyma 0 pkt.
firma istniejąca dłużej niż 5 lat – otrzyma 20 pkt.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Kryterium „dotychczasowa współpraca” – waga 20%,
firma nie współpracująca dotychczas z Zamawiającym – otrzyma 0 pkt.
firma współpracująca z Zamawiającym – otrzyma 20 pkt.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Współpraca musi mieć pozytywny charakter.
9. Miejsce i termin otwarcia ofert
Jelenia Góra, Prokuratura Okręgowa ul.Muzealna 9, dnia 06.07.2018 r. godzina 11.00. otwarcie wiadomości
elektronicznych.

10. Termin związania ofertą
30 dni.

11. Istotne postanowienia umowy, ogólne warunki umowy lub wzór umowy
Warunki i termin płatności: Faktura VAT, przelew 21 dni od daty otrzymania faktury VAT.
12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). W
zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu
udzielania zamówień do 30.000 euro w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze i jednostkach
podległych.
13. Wykonawca w treści przekazanej oferty winien wskazać cenę jaką proponuje za wykonanie
przedmiotu zamówienia oraz załączyć do niej wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym
informacje i dokumenty.
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14. Zamawiający w toku procedury udzielenia zamówienia, a najpóźniej do dnia otwarcia ofert ma
prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O zmianie tej Zamawiający informuje wykonawców,
którym przekazał zapytanie ofertowe oraz publikuje informację o zmianie odpowiednio do publikacji
zapytania ofertowego.
15. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe na każdym jego etapie, jeżeli:
1) okaże się, że posiadane przez niego środki nie wystarczą, aby sfinansować realizację
zamawianej roboty budowlanej, usługi lub dostawy,
2) zapytanie ofertowe posiada wadę prawną, której wystąpienie powodowałoby negatywne dla
Zamawiającego skutki, w tym konieczność zwrotu przekazanych Zamawiającemu środków
publicznych,
3) na skutek niemożliwej do przewidzenia w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego okoliczności
realizacja zamówionej roboty budowlanej, usługi lub dostawy nie leży w interesie
Zamawiającego.
16. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

………………………………

……………………………………….
podpis Zamawiającego

data
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
(wzór)
Dane wykonawcy:
...............................................................................................................................................................
Dane kontaktowe wykonawcy:
tel. ................................... fax ...................................
e–mail ........................................................................
Osoba do kontaktu......................................................

OFERTA NA:
Usługę posadzenia roślin przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

1. Oferujemy wykonanie usługi przedmiotu zamówienia – wymianę węzła ciepłowniczego
Oferta typu A za wynagrodzeniem w łącznej kwocie
…………………………………………………………………………………………. zł netto powiększonej o
podatek VAT w kwocie …………………………………………………………. zł
stawka VAT ……………………………….. %
co daje cenę oferty brutto ………………………………………………. zł.
Oferta typu B za wynagrodzeniem w łącznej kwocie
…………………………………………………………………………………………. zł netto powiększonej o
podatek VAT w kwocie …………………………………………………………. zł
stawka VAT ……………………………….. %
co daje cenę oferty brutto ………………………………………………. zł.
2. Oferowany okres gwarancji: 2 lata.
3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Posiadamy polisę OC z sumą gwarancyjną z tytułu
ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 150.000,00 zł
4. Jesteśmy na rynku od …………. (podać ilość lat) i dotychczas współpracowaliśmy z Zamawiającym przy
…………………………………..
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane
z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
9. Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego formularza ¹.

.......................................
(miejsce, data)

……….......................................................................
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

________________________
¹ Jeżeli dotyczy.
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