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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Dopiewie przy ul. Polnej 1a składa 

zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie 

przekraczającej 30 000 euro na: 

Wymianę 2 sztuk  gazowych pieców grzewczych w budynku hali sportowej GOSiR 

Dopiewo, ul. Polna 1a. Łącznie z rozruchem oraz uzyskaniem odbioru przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
 

 

Informacje ogólne z projektu budowlanego: 

 

Dane ogólne budynku: 

Powierzchnia całkowita – 2 652,9 m2 

Powierzchnia użytkowa – 2 426,9 m2 

Kubatura – 16 980 m2 

Ogrzewanie wodne pompowe 

Zapotrzebowanie ciepła 302. 600 W/h   

 

 

 

Rozwiązanie projektowe: 

 

Trzy obiegi z mieszaczem i sterowaniem z central wentylacyjnych  

1. Centrala wentylacyjna na dwa cyklony ogrzewające halę sportową  

2. Centrala wentylacyjna - sala konferencyjna  

3. Centrala wentylacyjna - sala fitness oraz szatnie 

 

Dwa obiegi grzejnikowe z mieszaczami  

1. Grzejniki góra pomieszczenia na piętrze  

2. Grzejniki dół pomieszczenia na parterze  

 

Jeden obieg grzania CWU + cyrkulacja. 

  

 

Stan obecny: 

  

1. Dwa kotły grzewcze firmy REMEHA typ OD-133/8  

o maksymalnej mocy 163 kW każdy.  

2. Kotły zasilane gazem ziemnym GZ-50. 

3. Łączna wydajność cieplna kotłowni wynosi 326 kW 
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 I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedstawienie produktu adekwatnego do kubatury i potrzeb budynku wraz z ceną za 

dostawę i montaż pieców wraz z uzyskaniem wszelkim odbiorów, pozwoleń i zgłoszenia  

w Urzędzie Dozoru Technicznego.  

Oferta powinna zawierać ofertę na: 

Część I  

1. Dostawę minimum dwóch kotłów grzewczych podłączanych w systemie 

kaskadowym  

2. Dostawę niezbędnych urządzeń automatyki obsługującej obiegi uwzględnione  

w rozwiązaniach projektowych   

3. Wymianę i utylizację obecnych kotłów  

4. Protokół odbioru gazowego oraz szczelności 

5. Protokół odbioru kominiarskiego  

6. Protokół uruchomienia oraz szkolenie dla pracownicze 

7. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem 

rysunku/schematu kotłowni 

8. Zgłoszenie i uzyskanie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego 

9. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.  

10.  Prace muszą być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 

budowlane wykonywane w branży gazowej 

Część II  

1. W ofercie proszę podać : 

1.1. modulację mocy kotłów minimalną i maksymalną  w % w stosunku do 

pełnej mocy 

1.2. sprawność kotłów w % w stosunku do pełnej sprawności  

1.3. okres gwarancji 

1.4. wzór umowy serwisowej 

1.5. częstotliwość przeglądów  

2. Termin wykonania: 30 dni od dnia podpisania umowy (dopuszcza się wydłużenie 

terminu spowodowane terminami Urzędu Dozoru Technicznego)  

 

 

II Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w walucie polskiej PLN cyfrowo i słownie 

oraz zawierać musi wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

2. Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę brutto zawierającą podatek VAT  

w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
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3. Określona przez Wykonawcę cena oferty jest stała i nie może ulec zmianie w okresie 

obowiązywania umowy/ zlecenia. 

 

 

 

 

III. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu analizę części I i II opisanego 

przedmiotu zamówienia, a kryterium wyboru cena – 90%, okres gwarancji – 10 % 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

3. Oferta spełniająca wymagania Zamawiającego z najniższą ceną zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert zobowiązany jest wykonać 

przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od momentu podpisania 

umowy (dopuszcza się wydłużenie terminu spowodowane terminami Urzędu Dozoru 

Technicznego).  

 

V. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać: 

- pocztą na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 

Dopiewo, 

- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie w godzinach 

7:30 do 15:30, 

- faxem na numer 61 8148 262 lub pocztą elektroniczną na adres gosir@dopiewo.pl 

2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2019r. do godz. 

14.00, w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu dokumentów do GOSiR w 

Dopiewie. 
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