
        Włoszczowa, dnia 15 lipca 2021 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie, zaprasza do złożenia oferty na 
wykonanie zadania. pn.  „Zakup i wymiana kotła węglowego c.o. na kocioł opalany pelletem o mocy 
100 kW w filii w Łachowie, wraz z remontem kotłowni i pomieszczenia magazynowego” 

 
Zamawiający 
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 
ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa 
tel.: 41-39-43-048 
email: zpo1wloszczowa@interia.pl  
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo  zamówień   
publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia 
prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej 
w art. 2 ust. 1 pkt 1 – Prawo Zamówień Publicznych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 
1/2020/2021 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych  Nr 1 we Włoszczowie z dnia 18 lutego 2021 
r.   
 
UWAGA:           
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku gdy 
cena oferty najkorzystniejszej (oferty najtańszej) będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający będzie 
mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie w stanie zwiększyć tej 
kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana kotła węglowego c.o. na kocioł opalany pelletem 
o mocy 100 kW w fili w Łachowie, wraz z remontem kotłowni i pomieszczenia magazynowego. 

Uwaga: Przedmiar robót, został załączony do zapytania w celach informacyjnych i pomocniczych tym 
samym nie stanowi zamkniętego wachlarza zakresu robót do wykonania. Przedmiar robót nie stanowi 
podstawy do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy.  
 
Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z nieruchomością, jej otoczeniem i 
pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty i wyceny 
robót. Powyższy przegląd obiektu przez Wykonawcę pozwoli na zapoznanie się Wykonawcy z 
obiektem i dojazdem do niego. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do analizy i sprawdzenia 
przedmiaru przed złożeniem oferty. Ewentualne błędy przedmiaru, które zostaną ujawnione w 
trakcie realizacji robót stanowią ryzyko wykonawcy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały w I klasie jakości . 
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą  

i  obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. 
 



 
4. Nomenklatura CPV: 

5331110-0 – Instalowanie kotłów 
45000000-7 – Roboty budowlane 

 
 Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 Zakup i dostawa kotła opalanego pelletem o mocy 100 kW.- 
 Demontaż istniejącego kotła węglowego 
 Demontaż istniejącego czopucha. 
 Wykonanie i montaż czopucha. 
 Wniesienie i montaż kotła opalanego pelletem o mocy 100 kW oraz  niezbędnego, wymaganego 

oprzyrządowania m.in. kosz na  pellet, palnik, sterownik itp. 
 Dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji (pompy, zawory), w celu zapewnienia 

prawidłowej pracy kotła. 
 Montaż  wkładu kominowego do odprowadzania spalin - stal nierdzewna 

Dane techniczne i wynikające z nich parametry, jakie powinien spełniać kocioł: 

1) Kocioł o mocy nominalnej nie mniejszej niż 100 kW. 
2) Kocioł stalowy, trójciągowy, z wymiennikiem o konstrukcji płomieniówkowej w układzie 

poziomym,  (z poziomym przepływem spalin), wyposażony w wodną podłogę. 
3) Kocioł musi spełniać wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) i Dyrektywy UE o Eco 

Design, i dodatkowo posiadać sprawność nie mniejsza niż 92 %, a emisję CO nie większą niż 35 
mg/m3. Parametry te muszą być potwierdzone stosownym świadectwem, wydanym przez Polski 
instytut badawczy – Polską jednostkę akredytowaną. 

4) Kocioł ma być wyposażony w pelletowy palnik wrzutkowy, modulowany w zakresie 30 % - 100 % 
mocy, do automatycznego spalania pelletu o średnicy 6 – 8 mm. 

5) Palnik ma być wyposażony w element do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu 
pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla poprawienia efektywności spalania palnika przy 
niskich obciążeniach, palnik ma posiadać cylindryczną budowę komory spalania ze skośną podłogą, 
tzn. podłogą stanowiącą dwie płaszczyzny nachylone do siebie pod kątem 135 stopni, dzięki czemu 
paliwo usypuje się wzdłuż komory paleniskowej palnika stanowiąc zwarte złoże. 

6) Palnik ma być wyposażony w mechaniczny zgarniacz szlaki, kształtem odpowiadający kształtowi 
skośnej podłogi paleniska, dla skutecznego usuwania produktów spalania, występujących podczas 
spalania paliw o niższej jakości, a co za tym idzie, o wyższej zawartości popiołu. Praca zgarniacza 
szlaki kontrolowana jest przez regulator kotłowy pozwalający na zmianę czasu pomiędzy cyklami 
jego pracy, i wielkość posuwu w zakresie 0 – 10 cm w zależności od jakości spalanego paliwa. 

7) Kocioł ma mieć możliwość wyposażenia w system pneumatycznego czyszczenia wymiennika 
8) Kocioł ma mieć możliwość wyposażenia w moduł automatycznego odpopielania  
9) Wymiary zewnętrzne kotła (nie większe niż): wysokość korpusu: 195 cm, szerokość korpusu: 85 

cm, głębokość  korpusu: 150 cm   
- remont pomieszczenia kotłowni i pomieszczenia magazynowego, z poprawieniem stanu tynków 
wewnętrznych na ścianach i sufitach, rozebranie i wykonanie nowej posadzki z ułożeniem płytek 
ceramicznych, modernizacja instalacji elektrycznej. 

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zadania zakupi i dostarczy Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem montażu technologii kotłowni należy uzgodnić z Zamawiającym miejsce 
montażu wszystkich elementów technologii kotłowni. 

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. 



Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, na urządzenia dostarczone w ramach 
zamówienia (kocioł, wymiennik kotła i układy transportujące oraz automatyka). 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, co najmniej 1 raz w roku, przeglądu 
kotłowni. Serwis gwarancyjny natomiast obejmować będzie usuwanie wad i usterek powstałych w 
trakcie prawidłowej eksploatacji kotła. Czas reakcji (tj. rozpoczęcie procedury usunięcia 
wady/usterki) do 48 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy (pisemnie, mailowo lub 
telefonicznie). 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. –  15 października 2021 r. 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Warunek wymaganych uprawnień do wykonania przedmiotu umowy. 

Warunek ten spełni Wykonawca zdolny do uczestniczenia w obrocie gospodarczym w zakresie 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 
V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKLADANIA OFERT, ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 22  lipca 2021 r. do godz. 10:00, w jednej zamkniętej kopercie, w 
siedzibie zamawiającego: ZPO Nr 1 we Włoszczowie, ul. Partyzantów 24 lub w siedzibie SCO we 
Włoszczowie, ul. Partyzantów 14  . 

2. Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym – załącznik nr 2  
3. Składając ofertę Wykonawca: 
 Zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 

zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym 
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 Oświadcza, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
 Oświadcza, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku 

wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez ,,Zamawiającego”. 

 Oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem i materiałami, oraz posiada wiedzę techniczną do 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Oświadcza, że zapoznał się z zakresem opracowania i pozyskał wszelkie informacje konieczne do 
prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić 
przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych. 

 Oświadcza, że udziela 36 – miesięcznej gwarancji na wykonane zadanie, licząc od daty odbioru 
przez Zamawiającego. Odbiór zostanie poświadczony protokołem odbioru. 

 Oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

 
VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ. 
 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
Iwona Gieroń - Dyrektor w ZPO nr 1, tel. 41 394 30 48 
Arkadiusz Milewski, pracownik SCO we Włoszczowie, tel. 41 394 41 89, email: a.milewski@gmina-
wloszczowa.pl 
Włodzimierz Rak, Urząd Gminy Włoszczowa – tel. 41 394 26 69 w. 123 e-mail: w.rak@gmina-
wloszczowa.pl  
 



VII. KRYTERIA OCENY OFERT. 

1. Cena brutto za całość zamówienia – waga 100% 
2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który spełni warunki zapytania 

ofertowego i zaoferuje najniższą cenę. 
3. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena brutto podana w złotych 
jest uważana za cenę ofertową i będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. Jeżeli cena brutto nie 
odpowiada prawidłowemu obliczeniu ceny, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto. 
Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się ten zapis ceny, który 
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 

5. Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe 
wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich 
wymogów związanych z realizacją zamówienia. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i 
rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji 
przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy.  

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. W formularzu oferty 
wykonawca poda cenę oferty, która uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie 
obowiązywania umowy, 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub jej nie wybrania bez 
podania przyczyn. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty z najniższą ceną zawiadomi Wykonawcę o terminie 
zawarcia umowy. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego 
w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek przedłożyć kosztorys ofertowy (sporządzony 
metodą kalkulacji uproszczonej wraz z wykazem), który będzie również zawierał: 1. Zbiorcze 
zestawienie robocizny; 2. Zbiorcze zestawienie materiałów i urządzeń; 3. Zbiorcze zestawienie 
sprzętu; 4. Parametry kosztowe (R-robocizna; Kp-koszty pośrednie; Kz-koszty zakupu; Z-zysk);5. 
Tabelę elementów scalonych. Kosztorys ofertowy będzie wykorzystany przez Zamawiającego 
wyłącznie na cele rozliczania wartości robót zamiennych, zaniechanych oraz powtarzających, o ile 
taka konieczność zaistnieje w toku realizacji umowy; 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (klauzula informacyjna) 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, 
Zamawiający informuje, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Placówek Nr 1 we 

Włoszczowie, ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa; 
 administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań  

o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres e-mail: inspektor@cbi24.pl; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł:  
a) w związku z art. 43 i 44 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych  



b) w związku z art. 2 ust 1 pkt. 1) - Ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o 
wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1) - Prawo Zamówień Publicznych, 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1/2020/2021 Dyrektora ZPO Nr 1 we Włoszczowie z dnia 18 
lutego 2021r.  
c) w związku z ustawą z dnia 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej  
d) w związku z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 
11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych, 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym  z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 
VIII. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Wzór umowy – załącznik nr 2  
3. Przedmiar robót – załącznik nr 3 
4. Kosztorys zerowy – załącznik nr 4 

 

Iwona Gieroń 

Dyrektor ZPO Nr 1 we Włoszczowie 


