
 
Karczew, 07 grudnia 2015 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. Zamawiający: 
 

Gmina Karczew 
ul. Warszawska 28 
05-480 Karczew 
NIP: 532-19-62-030 
REGON: 013269226 
tel. 22 780-65-16 
fax: 22 780-75-53 
www.karczew.pl 
e-mail: um@karczew.pl 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
roku, poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy ze względu na wartość 
zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 

2.2. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie wykonawcy usług będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie i 
jakościowo ofertę z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności i 
przejrzystości. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przebudowa wentylacji mechanicznej, miejscowej dla kuchni w budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim. 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu 
kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim zgodnie z 
wskazaniami zawartymi w: 
a) Projekcie przebudowy wentylacji mechanicznej, miejscowej dla kuchni w budynku 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim, 
b) Przedmiarze robót  dotyczący wykonania  przebudowy wentylacji mechanicznej, 

miejscowej dla kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku 
Wielkim, 

 
 Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych - opracowanie COBRTI INSTAL (zeszyt 5 – Wentylacja). 
Wszystkie materiały wbudowane  muszą posiadać aprobatę techniczną ITB z załącznikami 
lub aprobatę techniczną ITB oraz certyfikat zgodności z tą aprobatą, Deklarację zgodności 
dla wyrobów budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 
31.07.1998r. 
 

3.3. Zakres wyceny obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
3.4. Zdemontowane istniejące elementy wentylacji: okap, kanały, wentylator należy 

przekazać Inwestorowi. 
 
Uwaga: 

 
Jeśli dokumentacja projektowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie 
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” 
pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 



Poprzez zapis dot. Minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma 
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie 
się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, 
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 
parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym 
każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego. 
 
Tam, gdzie na rysunkach,  Przedmiarze Robót, koncepcji lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, 
znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający 
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych wraz z załączonym wykazem tych urządzeń. Pod pojęciem 
równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych 
i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w 
dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych 
Zamawiającego. 

 
4. Opis wymagań względem Oferenta/Wykonawcy: 
 

a) Oferent/Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia, 

b) Oferent/Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, 

c) Oferent/Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wszelkimi obowiązującymi w momencie wykonywania usługi przepisami prawa, 
dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

 
5. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą: 

 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej. 
 
6. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

a) Nazwę i adres Oferenta/Wykonawcy, 
b) Wartość oferty (netto oraz brutto), 
c) Termin ważności oferty, 
d) Termin realizacji zamówienia. 

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Oferenta/Wykonawcy oraz zawierać datę 
sporządzenia. 
 
7. Miejsce wykonania zamówienia  
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim, ul. Zamkowa 4, 05-480 Karczew 
 
8. Kryteria oceny ofert 
 
Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100% 
 
9. Termin realizacji zamówienia  
  
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30 grudnia 2015 roku 
 
10. Termin i miejsce złożenia oferty 

 
a) Ofertę wraz z załącznikami można przesłać droga elektroniczną jako zeskanowane 

dokumenty na adres: a.sikora@karczew.pl lub złożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi 
Mieszkańców przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie. Oferta złożona na BOM-ie musi 



znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z opisem: 
„Wykonanie przebudowy wentylacji mechanicznej, miejscowej dla kuchni w budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim”. 

b) Termin złożenia ofert do 11.12.2015 r. do godz. 12.00. 
 
11. Informacje dodatkowe: 

a) Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 
b) Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż dwa dni od dnia wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 
c) Przed podpisaniem umowy Oferent/Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uprawnienia 

kierownika robót. 
d) Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych 

dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej 
podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy. 

e) Oferta powinna zawierać wycenę robót lub kosztorys ofertowy,  
f) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
g) Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Anna Sikora, tel. 22 780-65-16 

wewnętrzny: 107. 
 
Załączniki: 

a) Projekt przebudowy wentylacji mechanicznej, miejscowej dla kuchni w budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim, 

b) Przedmiar robót  dotyczący wykonania  przebudowy wentylacji mechanicznej, 
miejscowej dla kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku 
Wielkim, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O F E R T A 

 
Ja/My niżej podpisani  
 
................................................................................................................................................................ 
 
z siedzibą w :.......................................................................................................................................... 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07 grudnia 2015 roku, dotyczące zamówienia 
publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. 

 
„ Przebudowa wentylacji mechanicznej, miejscowej dla Kuchni w budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim” 
 

niniejszym składam/y ofertę następującej treści: 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu 
ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, sztuki budowlanej za cenę: 

netto ………………………………………………………. zł 
 
obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………zł 
 
cena brutto ………………………………………………… zł 
 
(słownie ……………………………………………………………………………..……………..) 

 
Oświadczamy, iż zrealizujemy przedmiot zamówienie do dnia 30.12.2015r. 
 
Na wykonane roboty, dostawy i usługi udzielamy 3 letniej gwarancji i rękojmi licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

 

 

 

      ………………............................................................ 
 (data, podpis oraz pieczątka osoby upoważnionej) 
 


