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Oznaczenie sprawy:……………. 

Kalisz, 21.04.2021. 

 
 
 

 
     Zapytanie ofertowe 

 

dotyczące zadania pn. „Wymiana węzła cieplnego wraz z niezbędnymi pracami 

remontowymi”.
 

 
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 

późn. zm.). 

 
1. Zamawiający: 

Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego 

NIP: 618-10-34-252  

Siedziba: 

ul. Górnośląska 66a, 62-800 Kalisz 

tel. 62 766 43 40 

Strona internetowa : h t t p : / / w w w . w i e z a c i s n i e n . k a l i s z . p l /   
     e-mail: biuro@akceleratorkultury.pl 

2. Przedmiot zamówienia 

 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności : 

1. Wykonanie projektu wymiany węzła cieplnego wraz z wszelkimi uzgodnieniami oraz 
uzyskanie wymaganych akceptacji i pozwoleń wymaganych przepisami prawa, 

2. Demontaż istniejącego węzła cieplnego, 

3. Montaż nowego węzła cieplnego wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz podłączenie 
do sieci i uruchomienie, 

4. Uzyskanie niezbędnych odbiorów w/w węzła,  

5. Wykonanie niezbędnych prac instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, 
dostosowanie jej do wymagań pomieszczenia węzła, 

6. Wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej, 

7. Wykonanie niezbędnych prac remontowych pomieszczenia węzła, a w szczególności: 
obróbka drzwi wejściowych do pomieszczenia, uzupełnienie terakoty, uzupełnienie 
ubytków na ścianach, malowanie. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa oraz wykonanie realizowane będą w lokalizacji wskazanej powyżej, w 

zakresie tożsamym z ofertą oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

zapytaniu ofertowym, oraz w Warunkach wymiany węzła cieplnego stanowiącego Załącznik 

nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

sztuką budowlaną i obowiązującymi: standardami, normami, przepisami prawa. 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 

1) niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz postanowienia zawarte we 
wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 3, 

2. Wraz z dostawą i montażem węzła cieplnego, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu  w dwóch egzemplarzach dokumentację projektową, techniczną: 
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1) odbiorową : 

a)  świadectwa dopuszczenia urządzeń wydanych przez polskie urzędy i instytucje ; 

b)  protokoły badań i odbiorów fabrycznych urządzeń; 

c) świadectw jakości i atestów na stosowane materiały, dokumentów (decyzje, 

paszporty, itp.) potwierdzających odbiór i rejestrację przez UDT urządzeń 

ciśnieniowych zamontowanych w węźle cieplnym, 

d) świadectwa materiałowe, 

e)  świadectwa połączeń spawanych, 

f) świadectwa prób ciśnienia, 

g) świadectwa z prób eksploatacyjnych systemu regulacyjnego, 

h)  świadectwo całkowitej wydajności węzła. 

 
2) eksploatacyjną: 

a) charakterystykę techniczną i dane techniczne węzła cieplnego; 

b) instrukcję uruchomienia i eksploatacji węzła cieplnego; 

c) instrukcję konserwacji i remontów podzespołów wchodzących w skład węzła; 

d) instrukcję postępowania w przypadkach awaryjnych; specyfikację części 
zamiennych. 

 
3. Po zmontowaniu węzła w miejscu jego zainstalowania przeprowadzone będą badania: 

1) Próba szczelności w warunkach pracy „na gorąco” przeprowadzona przy 

ciśnieniach roboczych czynników, przed założeniem izolacji, 

2) Badania własności regulacyjnych węzła cieplnego wykonane przez pomiar i 

rejestrację temperatur wody  przy użyciu rejestratorów cyfrowych w czasie 72-

godzinnej pracy węzła, 

3) Badanie skuteczności działania ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
4) Badania stanu izolacji i urządzeń elektrycznych, 

5) Pomiar natężenia oświetlenia pomieszczenia węzła ciepła. 
 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych  we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego. 

5. Wszystkie materiały, wyroby, sprzęt i urządzenia dostarcza Wykonawca. 

Zastosowane do wbudowania materiały, dostarczone wyroby i urządzenia winny 

posiadać wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa badań kontroli jakości. 

6.  Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) wykonania prac, tak aby umożliwić normalne funkcjonowanie budynku; 
2) zabezpieczenie rejonu wykonywanych prac oraz prowadzenie robót w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników 

placówki, zgodnie zobowiązującymi przepisami bhp i ppoż.; 

3) realizowanie prac w sposób jak najmniej uciążliwy, utrzymania należytego 

porządku w miejscu pracy i otoczeniu, utrzymania go w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci. 

Wykonawca winien udzielić gwarancji na niezawodność pracy węzła cieplnego, w 

tym sterownika.  Gwarancja liczona będzie od dnia podpisania przez strony 

protokołu odbioru końcowego i przekazania węzła cieplnego do eksploatacji.  

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania dostarczonych 

podzespołów i urządzeń węzła w pełnej sprawności technicznej, bezpłatnego 
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usuwania usterek i wszelkich nieprawidłowości w ich działaniu. 

7. Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu prac i jego     

   otoczenia. Wizję lokalną można przeprowadzić w dniach od poniedziałku do 

    piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny z 

 Panem Piotrem Pawlik nr tel. 604403939, adres mailowy 

biuro@akceleratorkultury.pl 

4. Termin realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: do 3 0  d n i  o d  d a t y  p o d p i s a n i a  
u m o w y .  

2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest data podpisania przez Strony 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

3. Termin nie zostanie dochowany jeśli w protokole odbioru stwierdzone zostaną 
wady uniemożliwiające korzystanie z węzła ciepłowniczego będącego 
przedmiotem Umowy. 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu: 

Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy: 

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli 

przepisy   prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

       2.Dysponują odpowiednim doświadczeniem i potencjałem zawodowym, tj.: Wykonawca

  spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: Kierownikiem robót sanitarnych, który 

będzie odpowiedzialny za nadzór  merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu 

zamówienia ze strony  Wykonawcy, kontrolę i koordynacje zespołu Wykonawcy, kontakty z 

   Zamawiającym, przygotowanie raportów - osoba ta musi posiadać następujące  

 kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa lub ważne uprawnienia budowlane – sanitarne 

wydane według wcześniejszych przepisów, 

- aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub 

równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, 

- minimum 3 lata doświadczenia jako kierownik robót sanitarnych. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia tj.: posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej   z   przedmiotem  

zamówienia   na   sumę   gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto   

przedmiotu zamówienia, wskazaną przez Wykonawcę w ofercie, na cały 

okres trwania Umowy. 

6. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w imieniu Zamawiającego są: 

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Piotr Pawlik nr tel. 604403939, adres mailowy 
biuro@akceleratorkultury.pl 

 

7. Termin i sposób złożenia oferty: 

1. Termin składania ofert upływa dnia 4 maja 2021r do godz. 14,00 

2. Termin związania ofertą: 
- wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, 
- bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty. 

3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik nr 2) na adres 
mailowy biuro@akceleratorkultury.pl 

 

mailto:biuro@akceleratorkultury.pl
mailto:biuro@akceleratorkultury.pl
mailto:biuro@akceleratorkultury.pl
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8. Kryteria wyboru oferty: 

1. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 

- kryterium cena 90% 

- kryterium gwarancja 10% 

a) kryterium najniższa cena: 

Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 90 pkt, według wzoru: 

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert / wartość brutto w ofercie badanej x 90    

 pkt.  

b) kryterium okres gwarancji :  

Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 10 pkt, według wzoru:  

Okres oferty badanej/najdłuższy okres z pośród złożonych ofert x 10 pkt. 

2.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

 

9. Wynik postępowania 

Informacja o  wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania zamieszczona zostanie na  

stronie internetowej Zamawiającego. 

 
10. Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia, płatności, przygotowania oferty: 

 1. Na cenę ofertową składa się całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu      

zamówienia w sposób kompletny i w pełnym zakresie, wynikającym z opisu 

przedmiotu zamówienia oraz warunków określonych we wzorze umowy. 

 2. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i nie będzie podlegała zmianom waloryzacyjnym 

   3. Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany  przez 

Wykonawcę na fakturze w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

  4. Sposób przygotowania oferty i wykaz dokumentów, które Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

 
1) każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Przed upływem terminu do 

składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę, 

2) cena oferty musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

3) do oferty należy dołączyć: 

a) dla wskazanej osoby pełniącej funkcję kierownika robót  sanitarnych: 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych,   wodociągowych    i    kanalizacyjnych    bez    ograniczeń,    
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub ważne uprawnienia 
budowlane – sanitarne wydane według wcześniejszych przepisów, 

- aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej   izby samorządu   
zawodowego  lub równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. 

b) opłaconą polisę ubezpieczeniową OC lub inny dokument ubezpieczenia oraz 

dowód opłacenia, potwierdzającego że Wykonawca ubezpieczony jest od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena brutto złożonej oferty, na 

cały okres trwania Umowy. 

W przypadku, gdy termin polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia 
dostarczonej/go Zamawiającemu nie obejmuje całego okresu obowiązywania 
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Umowy w sprawie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest zawrzeć kolejne umowy ubezpieczenia OC w taki sposób, aby 
zapewniona była ciągłość ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania 
Umowy oraz dostarczyć dokument Zamawiającemu niezwłocznie. 

 
c) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu  umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, lub Wykonawca wskaże w ofercie dostępność 

dokumentów, o których mowa wyżej,  w formie elektronicznej pod 

określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę dokumenty. 

4) oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do 

właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty wynika z 

pełnomocnictwa - winno być ono udzielone przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie   z wpisem do właściwego rejestru i 

dołączone do oferty. 
 

11. Informacje o formalnościach w sprawie zawarcia Umowy 

1. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana, w terminie ustalonym przez 

 Zamawiającego. Podpisanie umowy będzie miało miejsce w siedzibie 

 Zamawiającego. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość 

 przesłania uzupełnionych formularzy umowy do Wykonawcy celem 

podpisania  przez uprawnione osoby. Wykonawca zobowiązany jest w 

ciągu 2 dni roboczych  od otrzymania, odesłać podpisany egzemplarz umowy, 

przy czym datą podpisania  umowy w tym przypadku będzie data podpisania 

umowy ze strony Zamawiającego  przed wysyłką formularzy umów do 

Wykonawcy. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

Umowy  Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez  przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert, 

chyba że zachodzą przesłanki  do unieważnienia postępowania. 

12. Inne informacje: 

1. Postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako 

 stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

 nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób 

umożliwiający  Zamawiającemu udostępnienie (na pisemny wniosek 

Wykonawcy) jawnych  elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec 

następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji 

zamówienia, terminu   wykonania zamówienia,  okresu gwarancji i warunków 

płatności. Wykonawca winien uzasadnić przyczynę ustanowienia tajemnicy 

przedsiębiorcy, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 

postępowania na  każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w 

sprawie zamówienia  publicznego bez podania przyczyn lub ograniczenia 

przedmiotu zamówienia. Koszt  przygotowania oferty nie będzie obciążał 

Zamawiającego, 



6 

Oznaczenie sprawy:……………. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi 

 Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert, 

4. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu 

cywilnego, jak  również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie działający w imieniu 
zamawiającego administrator Pani Agata Rogozińska, jego organ wykonawczy 
Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu 

Z administratorem można kontaktować się: listownie kierując korespondencję na 
galeria@wiezacisnien.kalisz.pl 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można 
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: listownie 
kierując korespondencję na adres inspektor@wiezacisnien.kalisz.pl 

 

3. Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z 
obowiązującym "Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Kultury 
Plastycznej do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" (do 
niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych – zastosowania mają przepisy Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich 
przetwarzania jest wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu zgoda 
wykonawcy (osoby działającej  
w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz wypełnienie obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze wynikających z ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wprowadzonego zarządzeniem 
"Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Kultury Plastycznej do 
kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
Podstawą prawną ich przetwarzania może być również  podjęcie działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy tj. art. 6 
ust. 1 lit. b ) RODO. 

 

4. Odbiorcy danych osobowych. 

Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione 
wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa 
danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione 
ochroną prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów 
prawa. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych  
z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator 
zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów 
informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres 
przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości 
zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia 
technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania 
poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych 
osobowych. 
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5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa 
dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 

6. Okres przechowywania danych. 

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego 
postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku 
zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający 
zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku  
z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE. 

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują 
następujące prawa: 

    1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie  danych 
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 
lub zawartej umowy; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich podania uzależniony jest 
udział w postępowaniu. 

 

 

 

 

 
Piotr Bigora 

Dyrektor 

OKP Wieża Ciśnień 

 
       ................................................................................... 
         /ZATWIERDZAM/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Warunki wymiany węzła cieplnego, 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy, 

 Załącznik nr 3 – Wzór umowy. 


