Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budŜetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2010
Zamówienie na: system ogrzewania pompą ciepła w budynku mieszkalnym
Wala oraz system ogrzewania pompą ciepła w budynku mieszkalnym Krasnal
(2 szt.) wraz z montaŜem.
Nazwa Zamawiającego/beneficjenta: Ośrodek Wczasowy Kaliniec Bronisława
Chwałek, 58-662 Przesieka, ul. Droga Liczyrzepy 1
1. Tytuł projektu: „Rozszerzenie i modernizacja bazy noclegowej i rekreacyjnej
Ośrodka Wczasowego KALINIEC w Przesiece”
Działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Podschemat 1.1. D1.a: Projekty
inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem
projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012)
2. Opis przedmiotu zamówienia:

System ogrzewania pompą ciepła w budynku Wala oraz system ogrzewania
pompą ciepła w budynku Krasnal (2 systemy w dwóch budynkach , 2
pompy).
1. Pompa ciepła (dla obiektu Wala) typu powietrze-woda z zasobnikiem do
ogrzewania obiektu i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej ze zbiornikiem na
ciepłą wodę do celów sanitarnych. Moc pompy ok. 14-16 kW. Zbiornik 500 l.
Wydajność dostosowana do ogrzania obiektu o powierzchni 240 m2. MontaŜ
systemu.
2. Pompa ciepła (dla obiektu Krasnal) typu powietrze-woda z zasobnikiem do
ogrzewania obiektu i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej ze zbiornikiem na
ciepłą wodę do celów sanitarnych. Moc pompy ok. 14-16 kW. Zbiornik 260 l.
Wydajność dostosowana do ogrzania obiektu o powierzchni 200 m2. MontaŜ
systemu.

3. Kryteria wyboru oferty:
a.

W przypadku złoŜenia ofert przez więcej niŜ jednego Wykonawcę
Zamawiający dokona oceny

waŜnych ofert na podstawie poniŜej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

Kryterium Waga (%)
Cena 80,00%
Gwarancja 20,00%
b.

Sposób oceny ofert

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 80% = ilość punktów
Punkty za kryterium „Gwarancja” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Liczba lat gwarancji oferty o największej liczbie lat gwarancji / Liczba lat gwarancji
badanej oferty x 20% = ilość punktów
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić
końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska
najwyŜszą końcową ocenę.
4. Termin i miejsce wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania zamówienia w terminie od 15.11.2010 r. do dnia 15.12.2010 r.
Miejsce, sposób i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa
10.11.2010 r. o godz. 15.00. Oferty otrzymane po tym terminie nie zostaną
rozpatrzone. Wykonawca moŜe wycofać lub zmienić złoŜoną przez siebie ofertę
przed terminem upływu jej składania. Oferty moŜna składać w następujący
sposób:
pisemnie pocztą lub osobiście – pod adresem siedziby firmy: 58-562 Podgórzyn,
miejscowość: Przesieka, ul. Droga Liczyrzepy 1 (liczy się data i godzina otrzymania
przez Zamawiającego).
5. Oferty naleŜy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego. Oferta powinna zawierać:
a. Wypełniony i podpisany przez upowaŜnioną osobę formularz ofertowy,
zawierający cenę lub ceny. Ceny podane przez Wykonawcę są
obowiązujące przez okres waŜności umowy i nie moŜe podlegać zmianom
podczas jej trwania.
b. Do ofert naleŜy dołączyć: wydruki, zdjęcia, cenniki itp…

c. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego
Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za
zgodność przez Wykonawcę),
d. Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

w

wykonaniu

e. Oferowane warunki serwisowe.

6. Osoba uprawniona do kontaktu: Danuta Śliwińska, 509 421 217, danutasliwinska@wp.pl,
7. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 25 czerwca 2010 r., Nr 113, poz.
759).
8. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie Ŝadna oferta lub
wpłynie/wpłyną mniej niŜ 2 waŜne oferty, zamawiający dokonuje wyboru
dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w
zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy.

